
Plano Escolar 2016 -
Etec Takashi Morita

De acordo com  o disposto no Capítulo  II   do Regimento Comum  das  Escolas  Técnicas  do CEETEPS, o Plano Plurianual  de Gestão -  PPG
apresenta a proposta de trabalho da ETEC. Conta, como eixo norteador, com o Projeto Político Pedagógico – PPP, no qual são explicitados os
valores, as crenças e os princípios pedagógicos da escola.  A concepção coletiva dos projetos a serem desenvolvidos parte, necessariamente, do
PPP, dos  objetivos  e  metas  estabelecidos  por meio da análise dos  contextos  interno e externo, da reflexão sobre o instituído e da escola
almejada pela comunidade.
O Plano Plurianual de Gestão tem uma vigência de cinco anos, com replanejamento, no mínimo, anual. A atualização anual, com inclusão de
novos projetos, garante o horizonte permanente de cinco anos. 

Todo projeto supõe rupturas com o presente e promessas para o futuro. Projetar significa tentar quebrar um estado confortável para arriscar-se, atravessar
um período de instabilidade e buscar uma nova estabilidade em função da promessa que cada projeto contém de estado melhor do que o presente. Um
projeto  educativo  pode  ser  tomado  como  promessa  frente  a  determinadas  rupturas.  As  promessas  tornam  visíveis  os  campos  de  ação  possível,
comprometendo seus atores e autores. (GADOTTI, 2000)
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Maurício da Silva Pereira Cruz Agente Técnico Administrativo
(Almoxarife)

Regina Helena Dias Gatti Coordenador Pedagógico
Rogério Barbosa da Silva Coordenador de CD Paulo Eiró
Samuel de Almeida Ribeiro Diretor de Serviços Administrativo
Silvia Cirlene Pultrini Gestor da CD Paulo Eiró
Suelen Oliveira Sales Assistente Administrativo
Tania Sayuri Oda Santana Assistente Técnico Administrativo
Vanessa Almeida Ribeiro Coordenadora do Núcleo Comum
Waldice Carolina da Silva Coordenadora do curso de

Contabilidade e Logística
Zélia Maria Nogueira Britschka Coordenadora do curso de

Segurança do Trabalho

Legenda das etapas
I Levantamento de Dados e Informações
II Análise dos Indicadores
III Definição de prioridades;
IV Definição de Metas / Projetos

NÍVEIS E MODALIDADES DE ENSINO

Modalidade: Técnico

Descrição:

ENSINO TÉCNICO 
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Fotos de laboratórios com aulas do Curso técnico.

REQUISITOS PARA INGRESSO AO ENSINO TÉCNICO
O ingresso aos cursos técnicos da ETEC Takashi Morita, no primeiro módulo ou série, dar-se-á por meio de processoseletivo para alunos que tenham concluído, no mínimo, a primeira série do Ensino Médio. Portanto deverá estar
matriculado na 2ª ou na 3ª série do ensino médio ou tê-lo concluído. O processo seletivo será divulgado por editalpublicado na Imprensa Oficial, com indicação dos requisitos, condições e sistemática do processo e número de vagas
oferecidas. As competências e habilidades exigidas serão aquelas previstas para a primeira série do Ensino Médio, nastrês áreas do conhecimento: 

Linguagem, Códigos e suas Tecnologias; 
Ciências da Natureza, Matemática e suas Tecnologias; 
Ciências Humanas e suas Tecnologias. 

 O acesso aos demais módulos ocorrerá por classificação, com aproveitamento do módulo anterior, ou por reclassificação.
CURSOS TÉCNICOS: PERFIL DE CONCLUSÃO, MERCADO DE TRABALHO E CERTIFICAÇÕES.

O TÉCNICO EM AUTOMAÇÃO INDUSTRIAL é o profissional que projeta, instala, programa, integra e realiza manutenção
em sistemas aplicados a automação e controle; analisa especificações de componentes e equipamentos que compõem
sistemas automatizados;  coordena equipes de trabalho e avalia a qualidade de dispositivos e sistemas automatizados.Programa,  opera  e  mantém os  sistemas  automatizados  respeitando  normas  técnicas  de  segurança.  Mercado  de
trabalho:  Empresas que desenvolvem atividades de processos,  manutenção e qualidade de sistemas automatizados.Atuam nas indústrias preferencialmente as de fabricação de processos contínuos, tais como petroquímicas, alimentos e
energia. Laboratório de controle de qualidade, de manutenção e pesquisa, empresas de prestação de serviços e comoprofissional autônomo. Certificações:  Módulo I  – Sem qualificação Técnica;  Módulo I + II  –  Sem qualificação técnica;
Módulo I + II + III - Auxiliar Técnico em Automação Industrial - I+II+III+IV - Técnico em Automação Industrial.
O TÉCNICO EM CONTABILIDADE é o profissional que efetua anotações das transações financeiras da organização e
examina documentos fiscais e para fiscais. Analisa a documentação contábil e elabora planos de determinação de taxas de
depreciação e exaustão dos bens materiais de amortização dos valores imateriais. Organiza, controla e arquiva osdocumentos relativos à atividade contábil e controla as movimentações. Constitui e regulariza empresas, identifica
documentos e informações, atende à fiscalização e procede a consultoria empresarial. Executa a contabilidade geral,operacionaliza a contabilidade de custos e efetua contabilidade gerencial. Administra o departamento de pessoal e realiza
controle patrimonial. Mercado de trabalho: Trabalha em escritórios de contabilidade, em departamentos de contabilidadede empresas agrícolas, comerciais, industriais e de serviços e em órgãos governamentais. Certificações: Módulo I - sem
Certificação Técnica; Módulo I + II –  Qualificação Técnica de Nível Médio de Auxiliar de Contabilidade; Módulo I + II + III -
Habilitação Profissional Técnica de Nível Médio de Técnico em Contabilidade.
O TÉCNICO EM ELETRÔNICA é o profissional que participa do desenvolvimento de projetos. Executa a instalação e amanutenção de equipamentos e sistemas eletrônicos. Realiza medições e testes com equipamentos eletrônicos. Executaprocedimentos  de  controle  de  qualidade  e  gestão  da  produção  de  equipamentos  eletrônicos.  MERCADO  DETRABALHO:  Indústrias;  laboratórios  de  controle  de  qualidade  e  de  manutenção;  empresas  de  informática,telecomunicações  e  de  produtos  eletrônicos.  Certificação: MÓDULO  I=  SEM  CERTIFICAÇÃO  TÉCNICA;  MÓDULO
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II  SEM  CERTIFICAÇÃO  TÉCNICA;  MÓDULO  III=  Qualificação  Técnica  de  Nível  Médio  de  AUXILIAR TÉCNICO  EMELETRÔNICA; MÓDULO IV= Habilitação Profissional Técnica de Nível Médio de TÉCNICO EM ELETRÔNICA.

 O TÉCNICO  EM  LOGÍSTICA é  o  profissional  que executa  e  colabora na  gestão  dos  processos  de planejamento,operação e controle: de programação da produção de bens e serviços, programação de manutenção de máquinas e de
equipamentos,  de  compras,  de  recebimento,  de  armazenamento,  de  estoques,  de  movimentação,  de  expedição,transporte e distribuição de materiais e produtos, utilizando tecnologia de informação. Presta atendimento aos clientes.
Implementa os procedimentos de controle de custos,  qualidade,  segurança e higiene do trabalho no sistema logístico.
Mercado de trabalho:  Instituições públicas,  privadas e do terceiro setor.  Certificações:  Módulo I  -  sem CertificaçãoTécnica; Módulo I + II –  Qualificação Técnica de Nível Médio Auxiliar de Processos Operacionais; Módulo I + II + III -
Habilitação Profissional Técnica de Nível Médio de Técnico em Logística.
O  TÉCNICO  EM SEGURANÇA DO TRABALHO  é o profissional  que atua em ações prevencionistas nos processos
produtivos com auxílio de métodos e técnicas de identificação, avaliação e medidas de controle de riscos ambientais, deacordo com a Legislação Brasileira, Normas Regulamentadoras e princípios de Higiene, Saúde e Segurança do trabalho.
Desenvolve ações educativas na área de saúde e segurança do trabalho. Orienta o uso de EPI e EPC. Coleta e organizainformações de saúde e de segurança no trabalho. Avalia e executa diversos programas de prevenção em SST, inclusive
PPRA (Programa de Prevenção de Riscos Ambientais). Investiga, analisa acidentes e recomenda medidas de prevenção econtrole.  Mercado de  trabalho:  Instituições  públicas  e  privadas,  representantes  e  fabricantes  de  equipamentos  de
segurança. Certificações: Módulo I - sem Certificação Técnica; Módulo I + II –  Qualificação Técnica de Nível Médio de
Auxiliar Técnico de Segurança do Trabalho ; Módulo I + II + III  -Habilitação Profissional Técnica de Nível Médio de Técnicoem Segurança do Trabalho.
O TÉCNICO EM ADMINISTRAÇÃO é o profissional que empreende, analisa, interpreta e correlaciona de forma sistêmica
os cenários sociais, políticos, econômicos e sustentáveis, respeitando tipos de mercado, as tendências culturais, os nichos
e as possibilidades de integração das economias contemporâneas. Executa as funções de apoio administrativo: protocoloe arquivo, confecção e expedição de documentos administrativos e controle de estoque. Opera sistemas de informações
gerenciais de pessoal e material. Utiliza ferramentas da informática básica, como suporte às operações organizacionais.
Mercado de trabalho: Instituições públicas , privadas e do terceiro setor. Certificação: Módulo I = Sem certificação;Módulo II = Qualificação Técnica de Nível Médio de Assistente Administrativo; Módulo III = Habilitação Profissional Técnica
de Nível Médio de Técnico em Administração.
MATRIZES CURICULARES DOS CURSOS :
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Habilitações associadas:
Administração
Contabilidade
Logística
Automação Industrial
Eletrônica
Segurança do Trabalho

Modalidade: Integrado

Descrição:

TÉCNICO EM AUTOMAÇÃO INDUSTRIAL INTEGRADO AO ENSINO   MÉDIO

REQUISITOS DE ACESSO
O ingresso  ao Curso de TÉCNICO EM AUTOMAÇÃO INDUSTRIAL INTEGRADO AO ENSINO   MÉDIO da ETEC TakashiMorita, dar-se-á  por meio de processo seletivo para alunos que tenham concluído o Ensino Fundamental ou equivalente. Oprocesso seletivo será divulgado por  edital publicado na Imprensa  Oficial,  com indicação dos requisitos,  condições esistemática do processo e número de vagas oferecidas. Por razões de ordem didática e/ ou administrativa que justifiquem,poderão ser utilizados procedimentos diversificados para ingresso, sendo os candidatos deles notificados por ocasião desuas inscrições. O acesso aos demais módulos ocorrerá por classificação, com aproveitamento do módulo interior,  por
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reclassificação ou transferência. 

PERFIS PROFISSIONAIS DAS QUALIFICAÇÕES
1ª SÉRIE – Sem certificação técnica
2ª SÉRIE – Qualificação Técnica de Nível Médio de AUXILIAR TÉCNICO EM AUTOMAÇÃO INDUSTRIAL
O  AUXILIAR TÉCNICO  EM  AUTOMAÇÃO  INDUSTRIAL  é  o  profissional  que  atua  na  área  industrial  e  de  serviços,interpreta e analisa esquemas elétricos, pneumáticos e hidráulicos; opera sistemas integrados e automatizados; identificanecessidade de manutenção e executa
PERFIL PROFISSIONAL DE CONCLUSÃO

3ª  SÉRIE  –  Habilitação  Profissional  Técnica  de  Nível  Médio  de  TÉCNICO  EM  AUTOMAÇÃO  INDUSTRIALINTEGRADO AO ENSINO MÉDIO
O TÉCNICO EM AUTOMAÇÃO INDUSTRIAL é o profissional que projeta, instala, programa, integra e realiza manutençãoem sistemas  aplicados  à  automação  e  controle  de  processos  industriais;  analisa  especificações  de  componentes  eequipamentos que compõem sistemas automatizados; coordena equipes de trabalho e avalia a qualidade dos dispositivose  sistemas  automatizados.  Programa,  opera  e  mantém os  sistemas  automatizados  respeitando  normas  técnicas  desegurança.
MERCADO DE TRABALHO
Indústrias  petroquímicas,  automobilísticas,  alimentícias  e  de  energia;  laboratórios  de  controle  de  qualidade,  demanutenção e pesquisa; empresas de prestação de serviços; profissional autônomo.

MATRIZ CURRICULAR DO CURSO

TÉCNICO EM ELETRÔNICA INTEGRADO AO ENSINO  MÉDIO
REQUISITOS DE ACESSO 

O ingresso ao Curso de TÉCNICO EM ELETRÔNICA INTEGRADO AO ENSINO MÉDIO dar-se-á por meio de processoseletivo para alunos que tenham concluído o Ensino Fundamental ou equivalente. O processo seletivo será divulgado poredital publicado na Imprensa Oficial, com indicação dos requisitos, condições e sistemática do processo e número devagas oferecidas. Por razões de ordem didática e/ ou administrativa que justifiquem, poderão ser utilizados procedimentosdiversificados para ingresso, sendo os candidatos deles notificados por ocasião de suas inscrições. O acesso aos demaismódulos ocorrerá por classificação, com aproveitamento do módulo anterior, por reclassificação ou transferência. 

PERFIS PROFISSIONAIS DAS QUALIFICAÇÕES
1ª SÉRIE – SEM CERTIFICAÇÃO TÉCNICA 
2ª SÉRIE – Qualificação Técnica de Nível Médio de AUXILIAR TÉCNICO EM ELETRÔNICA 
O AUXILIAR TÉCNICO EM ELETRÔNICA é o profissional que executa montagens, instalação e manutenção de circuitoseletrônicos. Participa na execução de projetos e na elaboração de relatório técnico. Realiza testes e calibração emaparelhos eletrônicos. 
PERFIL PROFISSIONAL DE CONCLUSÃO 
3ª SÉRIE – Habilitação Profissional Técnica de Nível Médio de TÉCNICO EM ELETRÔNICA INTEGRADO AOENSINO MÉDIO
O TÉCNICO EM ELETRÔNICA é o profissional que participa do desenvolvimento de projetos. Executa a instalação e amanutenção de equipamentos e sistemas eletrônicos. Realiza medições e testes com equipamentos eletrônicos. Executaprocedimentos de controle de qualidade e gestão da produção de equipamentos eletrônicos.
MERCADO DE TRABALHO 
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Indústrias; laboratórios de controle de qualidade e de manutenção; empresas de informática, de telecomunicações e deprodutos eletrônicos. 
MATRIZ CURRICULAR DO CURSO 

TÉCNICO EM LOGÍSTICA INTEGRADO AO ENSINO MÉDIO
REQUISITOS DE ACESSO 

O ingresso ao Curso de TÉCNICO EM LOGÍSTICA INTEGRADO AO ENSINO MÉDIO dar-se-á por meio de processoseletivo para alunos que tenham concluído o Ensino Fundamental ou equivalente. O processo seletivo será divulgado poredital publicado na Imprensa Oficial,  com indicação dos requisitos,  condições e sistemática do processo e número devagas oferecidas. Por razões de ordem didática e/ ou administrativa que justifiquem, poderão ser utilizados procedimentosdiversificados para ingresso, sendo os candidatos deles notificados por ocasião de suas inscrições. O acesso aos demaismódulos ocorrerá por classificação, com aproveitamento do módulo anterior, por reclassificação ou transferência. 

 PERFIS PROFISSIONAIS DAS QUALIFICAÇÕES
1ª SÉRIE – SEM CERTIFICAÇÃO TÉCNICA 
2ª SÉRIE – Qualificação Técnica de Nível Médio de AUXILIAR DE PROCESSOS OPERACIONAIS
O AUXILIAR DE PROCESSOS OPERACIONAIS é o profissional que auxilia na execução das atividades de planejamento eoperação de recebimento, de conferência, de armazenagem de materiais, de programação de produção, de separação edistribuição de produtos, de levantamento de dados para custeio das operações e para elaboração de relatórios e gráficosde acompanhamento (follow-up) de processos operacionais. 
PERFIL PROFISSIONAL DE CONCLUSÃO 
3ª SÉRIE – Habilitação Profissional Técnica de Nível Médio de TÉCNICO EM LOGÍSTICA INTEGRADO AO ENSINOMÉDIO 
O TÉCNICO EM LOGÍSTICA é o profissional que executa e colabora na gestão dos processos de planejamento, operaçãoe  controle:  de  programação  da  produção  de  bens  e  serviços,  programação  de  manutenção  de  máquinas  e  deequipamentos,  de  compras,  de  recebimento,  de  armazenamento,  de  estoques,  de  movimentação,  de  expedição,transporte e distribuição de materiais e produtos,  utilizando tecnologia de informação. Presta atendimento aos clientes.Implementa os procedimentos de controle de custos, qualidade, segurança e higiene do trabalho no sistema logístico. 
MERCADO DE TRABALHO 
Empresas públicas,  privadas e em instituições do terceiro setor;  atuam em atividades de assessoria,  consultoria, comoautônomos,  microempresários  ou  contratados;  assessoram  as  atividades  em  operadores  logísticos;  desenvolvematividades empreendedoras. 

MATRIZ CURRICULAR DO CURSO 
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Habilitações associadas:
Eletrônica (Etim)
Automação Industrial (Etim)
Logística (Etim)

AGRUPAMENTO DISCENTE (1º Semestre) - 2016
Curso Turno Série/Módulo Qtd. Classes Qtd. Alunos Data Base O.C.
Automação Industrial (Etim) Manhã 3ª Série 1 34
Eletrônica (Etim) Manh? 1ª Série 1 40
Segurança do Trabalho Noite 1º Módulo 1 40
Segurança do Trabalho Noite 2º Módulo 1 36
Automação Industrial Noite 3º Módulo 1 27
Administração Noite 3º Módulo 2 42
Logística Noite 1º Módulo 1 30
Eletrônica Noite 1º Módulo 1 40
Automação Industrial Noite 1º Módulo 1 40
Automação Industrial Noite 4º Módulo 1 20
Logística Noite 3º Módulo 2 38
Segurança do Trabalho Noite 3º Módulo 1 31
Contabilidade Noite 2º Módulo 1 27
Contabilidade Noite 3º Módulo 1 25
Contabilidade Noite 1º Módulo 1 40
Logística Noite 2º Módulo 2 51
Logística (Etim) Manhã 3ª Série 1 33
Eletrônica Noite 4º Módulo 1 24
Administração Noite 1º Módulo 2 60
Administração Noite 2º Módulo 2 60
Logística (Etim) Manhã 1ª Série 1 40
Automação Industrial (Etim) Manhã 2ª Série 1 37
Logística Tarde 3º Módulo 1 26
Eletrônica Noite 3º Módulo 1 23
Automação Industrial Noite 2º Módulo 1 29
Automação Industrial (Etim) Manh? 1ª Série 1 40
Eletrônica (Etim) Manhã 2ª Série 1 37
Eletrônica (Etim) Manhã 3ª Série 1 28

AGRUPAMENTO DISCENTE (2º Semestre) - 2016
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Curso Turno Série/Módulo Qtd. Classes Qtd. Alunos

CLASSES DESCENTRALIZADAS

Localização: CEU PARELHEIROS - Rua José Pedro de Borba, 20 - Jardim Novo Parelheiros - São Paulo
Parcerias: Centro Paula Souza em parceria com a Secretaria Municipal da Educação, que oferece cursos técnicos no Centro Educacional

Unificado - CEU
Coord.: Antonio Carlos Augusto Marinho
Habilitações associadas:
Administração
Logística
Logística
Administração
Administração
Logística

Localização: EE PAULO EIRÓ - Av. Padre José Maria, 210 - Santo Amaro - São Paulo
Parcerias: O Programa de Expansão conduzido pela Secretaria de Desenvolvimento em conjunto com o Centro Estadual de Educação

Tecnológica “Paula Souza” – CEETEPS é uma ação do Governo do Estado de São Paulo para a democratização do ensino
técnico gratuito e expansão da rede educacional ao alcance de toda a população jovem paulista. Para tanto, formou-se uma
parceria tríplice: da Secretaria de Desenvolvimento, Centro Paula Souza e Secretaria de Educação para viabilizar a
instalação de classes descentralizadas.
A ETEC Takashi Morita terá salas descentralizadas no período noturno na Escola Estadual Paulo Eiró, onde serão ministrados
os cursos Técnicos em Logística.

Coord.: Silvia Cirlene Pultrini
Habilitações associadas:
Logística
Logística

Localização: CEU ALVARENGA - Estrada do Alvarenga, 3752 - Pedreira - São Paulo
Parcerias: Centro Paula Souza em parceria com a Secretaria Municipal da Educação, que oferece cursos técnicos nos Centros

Educacionais Unificados - CEUS

Coord.: João Balon
Habilitações associadas:
Administração
Administração
Administração

AVALIAÇÃO DO CUMPRIMENTO DE METAS DO ANO ANTERIOR

Meta: Aumentar em 3,0% a performance do ENEM em 5 anos - Parceria ETECTM/GEEKIE
Resultado: Meta alcançada
Justificativa: ENEM Divulgado em Pontuação Variação percentual 2011/2014

2011 2012 596,05
2012 2013 613,08
2013 2014 615,41
2014 2015 621,07 4,03%

Meta: Implantar Curso Técnico Modular de Eletrônica
Resultado: Meta alcançada
Justificativa: O curso técnico de eletrônica foi implantado fevereiro de 2014, agora em dezembro de 2015 estamos formando a primeira

turma com mais de 60% dos alunos que iniciaram o curso.
Meta: Cobrir quadra esportiva
Resultado: Meta não cumprida.
Justificativa: O cronograma do projeto é até 06/02/2018.
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Meta: Implantar Curso Técnico de Logística Integrado ao Ensino Médio
Resultado: Meta alcançada
Justificativa: O curso Integrado de Logística já foi implantado em fevereiro de 2013. Em dezembro de 2015 estamos formando a primeira

turma do ETIM de Logística com 90% dos alunos ingressantes no curso.
Meta: Implantar Curso Técnico de Eletrônica Integrado ao Ensino Médio
Resultado: Meta alcançada
Justificativa: O curso Integrado de Eletrônica já foi implantado em fevereiro de 2013. Em dezembro de 2015 estamos formando a

primeira turma do ETIM de Eletrônica com 90% dos alunos ingressantes no curso.
Meta: Diminuir a evasão em 10% no prazo de 1 ano no curso de Eletrônica,
Resultado: Meta não cumprida.
Justificativa: Não houve queda na taxa de evasão no curso de eletrônica, ocorreu foi uma aumento na evasão:

2º sem. 2014 / 1º mód. 40 2º mód. 36
1º sem. 2015 / 1º mód. 40 2º mód. 26 3º mód. 32
2º sem. 2015 / 1º mód. 00 2º mód. 28 3º mód. 25 4º mód. 28
Como pode ser observado, houve uma redução na evasão do 1º para o segundo módulo, onde no 1º sem. 2015 era de 26
alunos matriculados e no 2º sem. 2015 foi de 28 alunos matriculados que representa 7,15%, mas do 2º para o 3º mód.
houve um aumento, onde no 1º sem. 2015 era de 32 alunos matriculados e no 2º sem. 2015 foi de 25 alunos matriculados
com um aumento de 21,86% na evasão.
Fonte: BDCETEC

Meta: Aumentar em 20% a demanda de alunos do curso de Eletrônica no prazo de 1 ano.
Resultado: Meta alcançada
Justificativa: No período de 1 foi atingida a meta de 20% no aumento da demanda no curso de eletrônica. No Vestibulinho do 1º Sem.

2015 a demanda era de 4,22 alunos por vaga, no 1º Sem. 2016 a demanda foi de 5,27 alunos por vaga, que equivale a 20%
de aumento na demanda.
Fonte: BDCETEC.

Meta: Diminuir a evasão do curso de Automação em 5% no período de 1 ano.
Resultado: Meta alcançada
Justificativa: No ano 2º Sem. de 2014 tinha no curso de automação industrial 114 alunos matriculados e cursando nos quatro módulos do

curso, no 2º Sem. de 2015 eram 121 alunos matriculados e cursando nos quatro módulos. Esses dados demostram que
houve uma redução de 5,79% na evasão do curso.
Fonte: BDCETEC.

Meta: Adquirir 20 EPIs para o laboratório no período 2 anos - Curso de Segurança do Trabalho.
Resultado: Meta a ser cumprida até 2017
Justificativa: O projeto ainda está em andamento e alguns EPIs já foram adquiridos.
Meta: Construir um Blog para o curso de Contabilidade
Resultado: Meta alcançada
Justificativa: Blog criado. Veja " contabilidadetakashi.blogspot.com/ "
Meta: Reduzir em 15% a desistência de alunos no Curso de Contabilidade nos três módulos
Resultado: Meta não cumprida.
Justificativa: Os dados do BDCETEC, utilizados como indicador, mostram os seguintes números:

1º semestre de 2013: 95 alunos
2º semestre de 2013: 108 alunos
1º semestre de 2014: 97 alunos
2º semestre de 2014: 102 alunos
1º semestre de 2015: 99 alunos
2º semestre de 2015: 91 alunos
Demonstrando que entre o 2º semestre de 2014 e o 2º semestre de 2015 houve um aumento na evasão, que foi de 10,78%.

Meta: Realizar 1 visita técnica a mais no ano de 2015 em relação a 2014 para as turmas do ETIM.
Resultado: Meta alcançada
Justificativa: Essa meta foi cumprida bem acima do proposto, pois além das visitas realizadas costumeiramente todos os anos, foram

realizadas as visitas a fábrica da Volkswagen com os alunos do ETIM de Eletrônica e Automação, na linhas área Gol e na CCR
realizadas pelo curso do ETIM de Logística.

Meta: Publicação de um artigo no Site da ETEC elaborado pelos alunos e professores do Curso Técnico em
Contabilidade.

Resultado: Meta não cumprida.
Justificativa: Não foi possível fazer o envio do artigo no Blog, pois o sistema Intragov barrou o acesso ao site e como os alunos alegaram

ao professor que somente no horário de aula eles tem disponibilidade para fazer tais atividades, o projeto foi descontinuado.
Meta: Fazer a manutenção do BLOG do curso de Contabilidade 1 vez por semana durante o ano de 2015.
Resultado: Meta não cumprida.
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Justificativa: Não foi possível fazer a manutenção no Blog, pois o sistema Intragov barrou o acesso ao site e como os alunos alegaram ao
professor que somente no horário de aula eles tem disponibilidade para fazer tais atividades, o projeto foi descontinuado.

Meta: Disponibilizar 3 videoaulas semestrais durante o ano de 2015 e 2016 no Blog do curso de Contabilidade.
Resultado: Meta não cumprida.
Justificativa: Não foi possível publicar as videos aulas no Blog, pois o sistema Intragov barrou o acesso ao site e como os alunos alegaram

ao professor que somente no horário de aula eles tem disponibilidade para fazer tais atividades, o projeto foi descontinuado.
Essa parte desse projeto prevê continuidade em 2016, como o Intragov teve o sistema de proxy desativado, vamos ver se
no ano de 2016 seja possível acessar o Blog e reativar o projeto.

Meta: Disponibilizar 3 podcasts semestrais durante o ano de 2015 e 2016 no Blog do curso de Contabilidade.
Resultado: Meta não cumprida.
Justificativa: Não foi possível disponibilizar os podcasts no Blog, pois o sistema Intragov barrou o acesso ao site e como os alunos

alegaram ao professor que somente no horário de aula eles tem disponibilidade para fazer tais atividades, o projeto foi
descontinuado.
Essa parte desse projeto prevê continuidade em 2016, como o Intragov teve o sistema de proxy desativado, vamos ver se
no ano de 2016 seja possível acessar o Blog e reativar o projeto.

Meta: Conseguir participação de 70% dos alunos e 80% dos professores em projeto social no ano de 2015 - CD CEU
Alvarenga.

Resultado: Meta alcançada
Justificativa: O projeto conseguiu atingir 79% dos alunos e 90% dos professores, valor acima do previsto inicialmente, atingindo 100%

dos objetivos iniciais. O projeto proporcionou uma integração e interação entre professores, alunos e comunidade. O projeto
foi significativo para a relação entre escola e a comunidade onde ela está inserida.

Meta: Realizar pelo menos 2 visitas técnicas por semestre para cada turma - Curso de Logística
Resultado: Meta alcançada
Justificativa: Foram feitas as duas visitas como planejado inicialmente no projeto, em uma das visitas houve a participação de 86% dos

alunos, na segunda visita teve a participação de 100% dos alunos. Essas visitas técnicas são produtivas, pois os alunos
conseguem visualizar na prática tudo o que foi ensinado em sala de aula, e observar a importância que o curso têm na sua
vida profissional.

Meta: Atingir a participação de 75% dos alunos em palestras técnicas específicas para o Curso de Logística
Resultado: Meta não cumprida.
Justificativa: Não foram realizadas palestras especificas ao curso de logística, as palestras que ocorreram na unidade foram direcionadas a

base comum dos ETIM ou aos cursos técnicos no geral.

Meta: Promover 1 palestra semestral a partir do segundo semestre de 2015 até o fim de 2016 aos professores de
Contabilidade durante o planejamento.

Resultado: Meta a ser cumprida até o final de 2016
Justificativa: O projeto ainda está sendo efetuado e as primeiras etapas já foram cumpridas, que foram as palestras referente ao segundo

semestre de 2015, com participação de mais de 50% do professores do curso de contabilidade.
Meta: Atingir a participação dos alunos em 80% no projeto de integração solidária e que envolva as fases de logística
Resultado: Meta não cumprida.
Justificativa: O projeto não foi realizado, pois a coordenadora que propos o projeto saiu da coordenação no 2º semestre de 2015, não

dando continuidade ao projeto. O novo coordenador deu preferencias a outros projetos que ele achou que estava mais
alinhando com o PPG da escola, que visava aumentar a demanda do Vestibulinho e diminuir a perda escolar.

Meta: Arrecadar donativos de primeira necessidade para pelo menos 50% internos da instituição Lar Efrata no ano de
2015 - CD CEU Parelheiros

Resultado: Meta alcançada
Justificativa: Foi arrecado os donativos e superou a meta inicialmente estipulada. Para fazer o armazenamento dos donativos e para a

aquisição foi utilizada conhecimentos adquiridos no curso de logística, permitindo ao aluno ver na prática o que foi estudado
em sala de aula.
As evidências podem ser visualizadas em fotos.

Meta: Aumentar em 5 pontos percentuais o desempenho no resultado da gestão pedagógica no ano de 2015 em relação
a 2014.

Resultado: Meta não cumprida
Justificativa: Houve um aumento no percentual de desempenho da gestão pedagógica de 67,4 em 2014 para 72,0 em 2015, conseguindo

evoluir 4,6 pontos percentuais (Observatório Escolar). Apesar de não ter atingido a meta, houve uma evolução nesse
quesito.

Meta: Atingir a participação de pelo menos 70% dos discentes e docentes em projetos de conscientização social
Resultado: Meta parcialmente cumprida
Justificativa: Houve uma participação superior do esperado por parte dos discentes, superando os 70%, mas não houve uma participação

tão sucedida entre os docentes. Os resultados pode ser visualizados no relatório do projeto.

Meta: Realizar 3 reuniões semestrais para alinhar o convênio CEETEPS/Secretaria da Educação no ano de 2015 - CD EE
Paulo Eiró

Resultado: Meta cumprida
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Justificativa: Houve as reuniões entre a Etec Takashi Morita e a direção da escola EE. Paulo Eiró, resultando em diversos benefícios aos
alunos da descentralizada, que agora recebem lanche seco entre outras benfeitorias que foram realizadas com a parceria. Os
resultados podem ser visualizados nas ATAs de reunião e in loco.

Meta: Obter a participação de pelo menos 50% dos alunos de ETIM em projeto interdisciplinar no ano letivo de 2015.
Resultado: Meta alcançada
Justificativa: Foi realizado o evento Estudo do Meio, onde os alunos visitaram diversas cidades do litoral norte de São Paulo. Nessa visita

foram realizados atividades que juntavam diversos assuntos, entre eles biologia, história, sociologia, geografia, ética,
filosofia e física. Esses resultados podem ser visualizados nas fotos e no relatório do evento.

SITUAÇÕES-PROBLEMA

Situações problema extraídos da matriz SWOT
1. Número reduzido de projetos interdisciplinares que de fato são realizados. (1,2,3,4)
2. Baixa participação dos docentes em capacitações. (1,2,3,4)
3. Parte dos docentes que se capacitam, não agem como agente multiplicador, passando o que aprenderam aos demais professores. (9)
4. Baixa interação entre os alunos dos modulares, com os alunos do ETIM. (4)
5. Pouca interação entre os alunos da Etec e a comunidade local. (5)
6. Um acervo bibliográfico deficitário para o curso técnico. (6)
7. Evasão escolar dos cursos modulares noturno na Sede e das classes descentralizada EE Paulo Eiro e Parelheiros. (2,3,4,6,7,9)
8. Não são realizadas reuniões da comissão da biblioteca. (10)
9. Não existe uma divulgação para a comunidade escolar sobre o acervo bibliográfico. (10)
10. Não existem projetos para tornar a biblioteca mais atraente, deixando de ser um grande depósito de livros e se tornando um polo do

conhecimento. (9,10) 
    11. Falta de organização dos alunos para conciliar participação em projetos com outras atividades. (8)

LEGENDA DOS COLABORADORES CONSULTADOS
(1) Coordenação do ETIM, Coordenação Pedagógica e Orientação Educacional.
(2) Coordenação e professores de Automação e Eletrônica.
(3) Coordenação e professores de Contabilidade e Logística.
(4) Coordenação e professores de Segurança do Trabalho.
(5) Coordenação e professores da Classe Descentralizada CEU Alvarenga.
(6) Coordenação e professores da Classe Descentralizada CEU Parelheiros.
(7) Coordenação e professores da Classe Descentralizada EE Paulo Eiró.  
(8) Grêmio Estudantil da Etec Takashi Morita e Alunos.
(9) Equipe da Direção.

              (10) Bibliotecário.

METAS

Meta: Promover um mínimo de 3 projetos interdisciplinares
Duração: 1 Ano
Descrição: Objetivo:

· Permitir e promover a integração dos alunos de ETIM e modulares através de projetos;
· Cumprir, de modo eficiente, a Metodologia de Integração proposta pelos Planos de Cursos do CPSaos cursos de ETIM.

Justificativa:
Através de pesquisas como de BOCHINIAK, demonstram que a interdisciplinaridade pode
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auxiliar na dissociação do conhecimento produzido e orientar a produção de uma novaordem de conhecimento, constituindo condição necessária para melhoria da qualidade doEnsino Técnico, mediante a superação da fragmentação, uma vez que orienta a formaçãoglobal do homem. Exercer a interdisciplinaridade na escola requer profundas mudanças navida acadêmica, abrindo espaços efetivos para a prática da iniciação científica, da pesquisae da extensão.
Além desse fato, a ETEC tem os cursos ETIM que tem como princípio  priorizar a integração em todosos sentidos entre a Formação Profissional  (Ensino Técnico) e a Educação Geral  (Ensino Médio),trabalhar com projetos interdisciplinares permitirá a contextualização e aplicabilidade da prática naformação profissional.
Assim, pretende-se que as habilidades,  conhecimentos e valores desenvolvidos nos componentescurriculares se complementem e inter-relacione.

Motivos:
· Baixo número de Projetos Interdisciplinares realizados na integra;
· Pouco nível de Integração entre Ensino Técnico e a Base Nacional Comum;
·

Indicadores utilizados:
· Web Sai 2014 (Relatório)

Desempenho Geral →Processo →Gestão Pedagógica →Prática Pedagógicas
Pergunta:  No  seu  curso,  os  professores  propõem  a  realização  de  projetos  interdisciplinaresenvolvendo várias disciplinas?
Resultado: 31% atingido em relação à Pontuação Máxima

Meta: Aumentar em 30% o número de professores que participam de capacitações.
Duração: 1 Ano
Descrição: Objetivo:

Incentivar os professores a atualizarem o conhecimento que eles possuem e aplicar novosmétodos de ensino.
Trazer para a escola o conhecimento atualizado que o aluno necessita para o mercado detrabalho.
Justificativa:
Aprender e ensinar são práticas constantes na vida de um verdadeiro educador e devem ser levadosa sério com audácia, desempenho e determinação. Ser educador nos move e nos faz ver a arte deensinar como tarefa suprema, porque através dela, somos agentes capazes de provocar mudanças etransformações na vida dos todos os envolvidos. Como bem disse FREIRE (1999): “Me movo comoeducador, porque, primeiro, me movo como gente”. Esse mover em nós deve ser encarado como umachave para as portas do universo da aprendizagem para uma boa educação.
Uma coisa é certa: todos os dias nos deparamos com novas situações no cotidiano escolar, exigindoassim, maiores intervenções. A capacitação do professor, precisa ser contínua, prática, específica edirecionada.O professor, como um dos responsáveis por transmitir o conhecimento, deve sempre estar em buscade novos mecanismos, boas práticas e boas ações que possibilitem aos alunos uma aprendizagemadequada.
Motivos:
Baixo indice de docentes que participam de capacitações.
Os cursos  de eletrônica e automação industrial  necessitam que os  seus  professores sempre secapacitem nas normas técnicas, como a NR-10. Inclusive é uma exigência do CPS.

Indicadores utilizados:
Número  de  certificados  apresentados  pelos  docentes  a  diretoria  de  serviçosadministrativo. 
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Meta: Desenvolver uma atividade prática contábil voltada a comunidade escolar, que envolva os 3 módulos de
contabilidade.

Duração: 1 Ano
Descrição: Objetivos

Criar simulações para aplicações de melhores práticas contábil.
Justificativa
Dar ao aluno a oportunidade de criar situações que será enfrentado por ele no mercado de trabalho,permitindo a escola formar um aluno mais capacitado e com melhores condições de resolver problemas docotidiano empresarial. Com essa prática se preve também conseguir a redução da evasão do curso emquestão.
Indicadores:
Web SAI que apresentou um resultado desempenho insatisfatório do curso do curso técnico decontabilidade.
BDcetec que apresentou os índices de movimentação de alunos do curso técnico de contabilidade. 

Meta: Desenvolver uma atividade de integração entre os alunos do ETIM e do curso de Segurança do Trabalho.
Duração: 1 Ano
Descrição: Objetivo

Realizar uma atividade ou evento que visa a integração do curso ETIM com o curso técnico de Segurança doTrabalho.

Justificativa
A integração entre os cursos permite ao aluno a troca de experiencias e aprendizados, enriquecendo mas oaprendizado e permite aos alunos de segurança do trabalho ensinar aos alunos do ETIM práticas desegurança como evacuação de um prédio.

Indicador
Observatório Escolar, que exije esses tipo de treinamentos. 

Meta: Manter a atual demanda de pessoas inscritas no vestibulinho da classe descentralizada CEU Alvarenga no prazo de
1 ano.

Duração: 1 Ano
Descrição: Objetivos

Criar um evento que integre os alunos, a família e a comindade local para que haja uma maior divulgação docurso técnico na comunidade e a sua importância para o individuo.

Justificativa
Manter o número de alunos interessados em fazer o curso técnico, permitindo a Etec cumprir seu papel principalque é de levar ensino profissional de qualidade as pessoas.

Indicador
BDCetec - 1º semestre e o 2º semestre de 2015.

Meta: Reduzir a evasão em 10% na classe descentralizada CEU Alvarenga.
Duração: 1 Ano
Descrição: Objetivos

Criar um evento que integre os alunos, a família e a comindade local para que haja uma maior divulgação docurso técnico na comunidade e mostrar para a família a importância do curso técnico e a sua qualidade.

Justificativa
Reduzir a evasão através do incentivo da família, o evento preve mostrar a família a importância e o impacto
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positivo  que  o  curso  técnico  oferece  ao  aluno  da  Etec,  com essa  ação  estimular  a  família  a  incentivar  apermanencia de seu familiar no curso.

Indicador
BDCetec - 1º semestre e o 2º semestre de 2015.

Meta: Diminuir em 30% a evasão na classe descentralizada CEU Parelheiros
Duração: 1 Ano
Descrição: Objetivos

Criar um projeto interdisciplinar.
Aumentar número de visitas técnicas.
Aumentar a participação dos alunos em projetos realizados pela escola.

Justificativa
Através dessas atividades diferenciadas, pretende incentivar a permanencia do aluno na escola, tirando ele da salade aula e mostrando práticas diferenciadas, utilizando de diversas ferramentas para promover o ensino.

Indicador
BDCetec - houve um aumento da evasão nos últimos semestres.

Meta: Aumentar em 100% a participação dos comerciantes e comunidade da região do CEU Parelheiros, em projetos
realizados pelos professores e alunos.

Duração: 1 Ano
Descrição: Objetivos

Criar um projeto interdisciplinar.
Aumentar a participação dos alunos em projetos realizados pela escola.  
Criar eventos que atraia a comunidade e comerciantes locais.

Justificativa
Através dessas atividades diferenciadas, pretende incentivar a permanencia do aluno na escola, tirando ele da salade aula e mostrando práticas diferenciadas, utilizando de diversas ferramentas para promover o ensino. Além deapresentar a qualidade de nossos cursos a comunidade local, aumentando assim a demanda de nossos cursos.

Indicador
BDCetec - houve uma redução no vestibulinho no 1º e 2º semestre de 2015.

Meta: Reduzir a evasão em 50% na classe descentralizada EE Paulo Eiró.
Duração: 1 Ano
Descrição: Objetivos

Realizar visitas técnicas sem custos para o aluno e em dias que permitam ir o maior número de pessoas.
Realizar projetos e eventos com os alunos que permitam colocar em prática o conteúdo aprendido em sala deaula.

Justificativa
Reduzir a evasão através de eventos que promovam uma maior satisfação do aluno com o curso, já que o cursode logística é um curso muito teórico.

Indicador
BDCetec - 1º semestre e o 2º semestre de 2015.
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PROJETOS 2016

Centro Paula Souza http://www.cpscetec.com.br/planoescolar/imprimirPlanoEscolar2.php

17 de 34 19/05/2016 17:37



Os projetos concernentes à prática pedagógica foram determinados através da análise dos relatórios do Web SAI, doObservatório Escolar, demanda do vestibulinho e de dados da Secretaria Acadêmica.
O acompanhamento do desenvolvimento dos projetos será efetuado através de reuniões, previstas em calendário, com opropósito de identificar problemas potenciais antes que ocorram e evitar atraso no desenvolvimento. Para tanto em cadareunião adotaremos as ações abaixo:
* Identificar problemas potenciais antes que ocorram.
* Verificar a situação do desenvolvimento no cronograma.
* Adotar planos de realinhamento caso necessário.
* Comunicar sobre a situação do projeto para as partes envolvidas.

Na reunião seguinte o ciclo se repetirá a partir o item 1 até a execução total do projeto, quando se apresentará orelatório de avaliação do projeto.
Projeto: Professor Multiplicador de conhecimento e novas tecnologias
Responsável(eis): Profª Waldice Carolina da Silva, Prof. Edson de Oliveira, Prof. Antonio Carlos Marinho, Prof. Luiz Carlos de Freitas e Prof.

Adriano Resende do Nascimento.
Data de Início: 02/06/2015
Data Final: 01/12/2016
Descrição: PROJETO Prof.  Multiplicador

ETEC: TAKASHI MORITA                                                                       Código: 200
Título do Projeto: Professor Multiplicador de conhecimento e novas tecnologias.
Data de Início: 06/2015                   Data do Término: Continuo
Resumo do Projeto:
Na ETEC Takashi Morita o projeto professor multiplicador de conhecimento e de novas tecnologias ocorpo  docente  do  curso  técnico  de  contabilidade  cria  a  possibilidade  de  manter  os  professoresatualizados  em  relação  a  novas  tecnologias  e  normatizações  referentes  as  disciplinas  decontabilidade. O conhecimento poderá ser o adquirido no mercado de trabalho; pois as empresasem que os professores atuam mantém-se atualizadas por treinamentos, por cursos a distância queos mesmos professores fazem; muitos deles gratuitos e oferecidos on-line por empresas da área oupelo próprio CRC.
São  cursos  de  grande  valia  para  a  manutenção  do  conhecimento  do  corpo  docente  no  que  dizrespeito a proporcionar aos alunos o que possa existir de mais atual de acordo com as necessidadesdo mercado.
A reprodução desse conhecimento ocorrerá através de palestra presencial, de vídeo aula ou podcastdisponibilizados no Blog do curso.

Meta associada ao PPG da U.E.:
O eixo norteador da escola é a aplicação de conceitos modernos de convivência e ensino, baseadosna  democracia,  no  dialogo  franco  entre  os  participantes:  alunos,  pais,  professores,  gestores  efuncionários.  
Nossa meta é alcançar no mínimo uma palestra semestral, três vídeos aulas e três podcasts porsemestre.

Objetivos do Projeto
Objetivo Geral
Desenvolver pessoal e profissionalmente os alunos através de conhecimento atual com práticas enormativas  utilizadas no  dia  a  dia  das  empresas  atendendo a  expectativa  do  aluno  de  adquirirconhecimento e que isto não fique restrito ao conhecimento teórico, propondo para eles a soluçãode questões práticas do dia a dia da empresa.
Objetivos Específicos
O objetivo manter o corpo docente entrosado e mostrar ao aluno que o que se disponibiliza para elede conhecimento vem não só do conteúdo exigido pelo CETEC mas também da rotina diária dasempresas da área, o que fazer consta dos livros e como fazer realmente é resultante da prática.
Uso da tecnologia de informação atual como ferramenta que possibilita a redução de distância entreo conhecimento e o seu aprendiz, desta forma os professores não precisarão se deslocar e nemdisponibilizar tempo que venha atrapalhar sua rotina para manter-se atualizados de forma relevanteao desenvolvimento de suas aulas, já que o fator disponibilidade de tempo se mostra como umabarreira.
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Metodologia
-Palestra
-Vídeo aula
- Podcast

Cronograma                                                                                               Período
Escolha dos temas de acordo com os cursos feitos                              06/2015
Palestra presencial (planejamento docente)                                         07/2015
Disponibilização de vídeo aula e podcast no Blog                                08/2015 

Resultado esperado
Dinamizar  o  corpo  docente  do  curso  privilegiando  a  troca  de  conhecimento,  aumentando  aintegração  entre  o  grupo  que  uns  possam  servir  de  suporte  aos  outros  de  acordo  com  oconhecimento que possam estar disponibilizando. 

Metas associadas:
Aumentar em 30% o número de professores que participam de capacitações.
Desenvolver uma atividade prática contábil voltada a comunidade escolar, que envolva os 3 módulos de contabilidade.
Projeto: Projeto Biblioteca - Show de Perguntas e Respostas
Responsável(eis): Douglas Batista Ribeiro
Data de Início: 01/03/2016
Data Final: 16/12/2016
Descrição: Resumo:

A biblioteca não pode ser vista apenas como um lugar de consulta e pesquisa para complementar o currículo da escola.Além disso, a biblioteca deve estabelecer o diálogo entre a tradição e a modernidade. A biblioteca não pode ser um grandearmazém de livros, tem que ser um polo de conhecimento, ir à biblioteca não deve ser um castigo ou uma obrigação. Épreciso fazer uma visita não burocrática, mas de sensibilização do espaço, a biblioteca deve ser apresentada como umespaço de escolha de leituras. É um lugar para desvendar um mundo, um local de entretenimento, um espaço cultural.
Através dessa visão modernista da biblioteca, a Etec Takashi Morita desenvolve o projeto de criar um evento que propõetestar  o  conhecimento  dos  alunos,  criando  uma  competição  entre  as  turmas  de  perguntas  e  respostas.  Tornando  abiblioteca um local mais descontraído, mas sem deixar de ser um espaço de conhecimento.

Objetivo geral:
Desenvolver um evento cultural que teste o conhecimento dos alunos,  por meio de uma competição entre as turmas doETIM da Etec Takashi Morita.

Objetivo especifico:
Transformar a biblioteca em um espaço mais democrático e descontraído.
Atrair os docentes e discentes para dentro da biblioteca.
Criar um espirito competitivo na área do conhecimento entre os alunos da escola.
Ajudar os alunos a estudar de uma forma descontraída.

Metodologia:
Desenvolver um show de perguntas e respostas com temas de assuntos do vestibular, literatura, matemática, física, inglês,história, etc. Cada sala escolhe quatro alunos para representar a sala, dois meninos e duas meninas, esses alunos é quemparticiparão diretamente do evento e responderão as questões. As perguntas têm que ser extraídas dos livros da bibliotecaou dos livros que os alunos receberam no início do ano.
O evento será de dois blocos, um primeiro de passa ou repassa, onde cada equipe tem a chance de responder à perguntae se ela não souber passa a chance para a outra equipe responder, e se nenhuma das duas souberem responder, as duasequipes perderão pontos.
O segundo bloco será de perguntas individual, cada membro da equipe terá que apertar um botão, a pessoa que apertar obotão primeiro responde à pergunta,  se acertar ela joga confete ou farinha na outra pessoa e ganha os pontos para a
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equipe e se perder ela leva confete ou farinha e a outra equipe é quem ganha os pontos.
A competição será de pontos corridos, todas as equipes enfrentarão todas as equipes,  a equipe que fizer mais pontosganha a competição.
Justificativa:
No ano passado após a visita do observatório escolar,  foi constatado pelos observadores que a biblioteca não estavarealizando o seu papel cultural, pois não tinha nenhum projeto e nem eram criados e realizados eventos. Por esse motivo foidesenvolvido esse projeto tentando suprir essa lacuna e colaborando com o desenvolvimento da escola. 

Resultados Esperados:
Incentivar o uso da biblioteca para os alunos se prepararem para a competição e para os professores utilizarem os livrospara formular as perguntas que serão utilizadas na competição. Aumentando a demanda no uso da biblioteca em 20% pelosalunos.

Metas associadas:
Promover um mínimo de 3 projetos interdisciplinares
Criar 2 projetos para uma maior promoção e um melhor uso da biblioteca da escola.
Projeto: Prevenção e combate a sinistros
Responsável(eis): ZÉLIA MARIA NOGUEIRA BRITSCHKA; JOSE SALO GANDELMAN
Data de Início: 01/03/2016
Data Final: 05/07/2016
Descrição: Resumo:

A fim de enriquecer a aprendizagem dos alunos e dinamizar o ensino do professor, se faz necessário o desenvolvimento de
atividades práticas e aplicadas à atuação do aluno no mercado de trabalho. O presente projeto visa a participação de alunos,
de professores e de outros profissionais da área, por meio de doações voluntárias na aquisição de material para a aula prática
e treinamento de combate a incêndios.

Obje vo Geral
Atender a expecta va do aluno de adquirir conhecimento prá co além de teórico sobre combate a incêndios, de modo a tornaro aluno competente no controle de sinistros em situações de emergência no  local de trabalho.

Obje vos Específicos
-Atualizar os equipamentos do laboratório de Segurança do Trabalho
- Tornar prá co o conteúdo teórico de combate a incêndios

- Tornar o aluno apto a verificar  as condições necessárias à segurança do ambiente e das pessoas que nele circulam.

Jus fica va
O pesquisador norte-americano David Paul Ausubel (1918-2008) dizia que, quanto mais sabemos, mais aprendemos. Famoso
por ter proposto o conceito de aprendizagem significa va.  Na  concepção de ensino e aprendizagem de Ausubel aprendersignifica vamente é ampliar e reconfigurar ideias já existentes na estrutura mental e com isso ser capaz de relacionar e acessarnovos conteúdos. "Quanto maior o número de links feitos, mais consolidado estará o conhecimento”. Entre esses links está avivência que o aluno pode fazer sobre a teoria que lhe é transmi da. Como vivencia tem-se a experiência , mesmo que ela sejasomente em sala de aula.Assim, o presente projeto ressalta o papel dos docentes na proposição de situações que favoreçam a aprendizagem nasquais que a aprendizagem significativa ocorra: o conteúdo a ser ensinado deve ser potencialmente revelador.

Metodologia
- De posse do material  necessário para om treinamento ao combate de sinistros, verificar quais existem no laboratório deSegurança do Trabalho.
- Aqueles que precisam ser ob dos, verificar a possibilidade de contribuição espontânea por parte dos alunos de 1º a 3  ºmódulos.
- Verificar também a possibilidade de doações por terceiros de ex ntores em recarga, via rede social ou empresas afins.

Resultado esperado
Espera-se  que,  pelo  menos,  os  alunos  possam  se  sensibilizar  quanto  à  necessidade  de  atualização  do  laboratório  e  danecessidade de treinamento no uso dos materiais que visam o combate a incêndios e contribuam espontaneamente todo mês.
Arrecada uma quan dade que se possa comprar os 16 ex ntores necessários para o treinamento, treinar seu uso e
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recarrega-los para uso em laboratório de Segurança do Trabalho.
Metas associadas:
Adquirir novos equipamentos para o laboratório no período 5 anos - Curso de Automação Industrial, Segurança do Trabalho e Eletrônica.

Projeto: AÇÃO IRPF 2016- Integração do conhecimento dos alunos da Etec Takashi Morita no Curso de Contabilidade e
comunidade externa

Responsável(eis): WALDICE CAROLINA DA SILVA
Data de Início: 15/02/2016
Data Final: 29/04/2016
Descrição: Resumo:

Resumo do Projeto: A ação do IRPF vai acontecer pela terceira vez na Etec no mês de abril para que os alunos do curso
modular de contabilidade possam atuar na elaboração de declarações de imposto de renda pessoa física prestando este
serviço à comunidade acadêmica e ao cidadão da comunidade do entorno da ETEC. A ação é uma oportunidade ímpar para
que os alunos pratiquem o que um profissional da área fará todos os anos nos meses de março e abril nos escritórios
contábeis.
Obje vo Geral
Atender a expecta va do aluno de adquirir conhecimento e que isto não fique restrito ao ambiente da sala de aula, levando oseu aprendizado para o ambiente externo de onde poderá vir o fruto de seu futuro trabalho como profissional da área dando
uma mostra da prá ca em sua carreira profissional.
Obje vos Específicos
-Transformar o aluno no maior propagador de conhecimentos que a Etec Takashi Morita pode oferecer, evitando que o alunopor ter sua expecta va de aprendizado não atendida possa vir a deixar a unidade escolar. Criar condições para que ele “aluno”perceba que a escola é um ambiente acolhedor, onde ele pode exercitar-se inclusive como cidadão. Dando-lhe a oportunidadede ter além do conhecimento da escola conhecimento do mundo empresarial  que lhe permita efe vamente vislumbrar arealidade da profissão na área contabil.
Jus fica va
O ambiente proporcionar escolar deve ao aluno mais do que simples conhecimento, deve permi r que ele se desenvolva comocidadão, dando-lhe a oportunidade de vislumbrar os ambientes acadêmico e profissional. O desenvolvimento de seu potencialcomo formador de opinião, mul plicador de conhecimento, agente de mudança social deve começar a desabrochar. A escoladeve ser para o aluno um lugar prazeroso, agregador, onde ele queira estar não por simples obrigação, mas sim por saber que
isso se reverte em bene cio para seu futuro como indivíduo, que terá muitos desafios e o lança como agente na sociedade.
Metodologia
- Confirmar a presença dos alunos egressos de 2015, pois sua par cipação é um es mulo aos atuais alunos e para os egressosum reconhecimento público de seu aprendizado.
-Publicar no site da ETEC e no Jornal Gazeta de Santo Amaro a data do evento
- Destacar que a boa convivência entre todos no ambiente escolar só pode trazer bene cios, demonstrada por depoimento dealunos de todos os períodos e divulgadas na comunidade escolar pelo site da Etec e nas redes sociais.
Resultado esperado
Criar um dinamismo na comunidade escolar, fazendo com que o aprendizado intelectual seja o mizado, pela integração doaluno como individuo par cipante de um todo e não especificamente de um módulo. Criando um vínculo efe vo entre o aluno ea Etec Takashi Morita pela busca de excelência do conhecimento. Integrar a cole vidade com presença de 65% dos alunos nodia do evento pois será sábado.

Metas associadas:
Desenvolver uma atividade prática contábil voltada a comunidade escolar, que envolva os 3 módulos de contabilidade.
Projeto: 4º Semana da Contabilidade
Responsável(eis): WALDICE CAROLINA DA SILVA
Data de Início: 01/02/2016
Data Final: 05/07/2016
Descrição: Resumo:

Resumo do Projeto: Os alunos veem para a ETEC com a expectativa de adquirir conhecimento rápido, sendo o primeiro
módulo mais teórico do que prático, o aluno muitas vezes se sente decepcionado pois “ nesta fase “ não atendemos sua
demanda que é poder praticar a contabilidade e inserir-se no mercado de trabalho atuando na empresa, especificamente na
área contábil isso pode de forma precipitada fazê-lo desistir do curso. A 4ª semana de contabilidade vai acontecer no mês em
que se comemora o dia do Contabilista, (22 de abril) com a participação de alunos, de professores, profissionais da área
sendo que os convidados poderão reforçar nos alunos a necessidade do conhecimento antes da prática efetiva da atividade de
um profissional da área.

Obje vos do Projeto
Obje vo Geral
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Atender a expecta va do aluno de adquirir conhecimento e que isto não fique restrito ao ambiente da sala de aula, a ngindotambém o ambiente externo de onde poderá vir o conhecimento de profissionais atuantes na área e que possam contribuirpara que sua visão de futuro aumente em relação a sua carreira profissional.

Obje vos Específicos
-Transformar o aluno no maior propagador de conhecimentos que a Etec Takashi Morita pode oferecer, evitando que o aluno
por ter sua expecta va de aprendizado não atendida possa vir a deixar a unidade escolar. Criar condições para que ele“aluno” perceba que a escola é um ambiente acolhedor, onde ele pode exercitar-se inclusive como cidadão. Dando-lhe aoportunidade de ter além do conhecimento da escola conhecimento do mundo empresarial que lhe permita mesmo que deforma superficial possa vislumbrar a realidade da profissão contábil.

Jus fica va
O ambiente escolar deve proporcionar ao aluno mais do que simples conhecimento, deve permi r que ele se desenvolva comocidadão, dando-lhe a oportunidade de vislumbrar os ambientes acadêmico e profissional.  O desenvolvimento de seu potencialcomo formador de opinião, mul plicador de conhecimento, agente de mudança social deve começar a desabrochar. A escola
deve ser para o aluno um lugar prazeroso, agregador, onde ele queira estar não por simples obrigação, mas sim por saber queisso se reverte em bene cio para seu futuro como indivíduo, que terá muitos desafios.
Metodologia
- Tabular os assuntos que por preferência dos alunos sejam abordados na semana de integração, através de uma pesquisasimples e que resultariam num ciclo a vidades a serem apresentadas e desenvolvidas por alunos e professores e convidados,desde palestras a oficinas.
- Destacar que a boa convivência entre todos no ambiente escolar só pode trazer bene cios, demonstrada por depoimento dealunos de todos os períodos e divulgadas na comunidade escolar pelo site da Etec e nas redes sociai
Resultado esperado
Criar um dinamismo na comunidade escolar, fazendo com que o aprendizado intelectual  seja o mizado, pela integração do
aluno como individuo par cipante de um todo e não especificamente de um módulo. Criando um vínculo efe vo entre o aluno ea Etec Takashi Morita pela busca de excelência do conhecimento. Integrar a cole vidade com presença de 85% nos três dias doevento.

Metas associadas:
Desenvolver uma atividade prática contábil voltada a comunidade escolar, que envolva os 3 módulos de contabilidade.
Projeto: FEIRA DE ROBÓTICA DA ETEC TAKASHI MORITA
Responsável(eis): DARIO CORTEZ PARE; IVANIA SCHUMACKER; EDSON JOSÉ RODRIGUES
Data de Início: 07/03/2016
Data Final: 01/06/2016
Descrição: Resumo:

Os cursos pertencentes ao eixo tecnológico de Controle de Processos Industriais exigem de seus cursistasmuita dedicação e conhecimento matemático, natural para o desenvolvimento de seu conteúdoprogramático, no entanto, como os alunos são provenientes de diferentes núcleos escolares, é comumalunos que tiveram uma educação ineficiente nestes componentes, se sintam desmotivados a concluírem ocurso, e até mesmo a terem dificuldades em se integrar a outros alunos da classe. Outro fator a serconsiderado é a necessidade de se utilizar nestes cursos recursos tecnológicos como computadores eferramentas, para alunos que muitas vezes não tiveram nenhum contato ou experiência anterior. O intuitodeste projeto é o de promover uma feira de robótica, para estimular a integração multidisciplinar de cadaturma para se realizar a montagem de um carrinho robótico, e então realizar uma disputa entre estesrobôs que avalie diferentes critérios como estética, velocidade, agilidade entre outros. Com o propósito deintegrar os alunos, os desenvolvimentos dos robôs serão em equipe, e visam estimular um ambiente decooperação e interação social, além de proporcionar uma oportunidade dos alunos aplicarem osconhecimentos promovidos nos cursos. O evento poderá ser acompanhado pelo público em geral, familiaresdos alunos e interessados em conhecer mais a respeito dos cursos oferecidos por esta unidade.
Objetivo GeralPromover a integração das turmas dos cursos modulares e dos cursos integrados.Desenvolver  um ambiente competitivo, de forma sadia, que permita ao aluno aplicar  os conhecimentosadquiridos no curso, e também aprimorar  as suas habilidades na  execução de  projetos e utilização deferramentas.Permitir ao público geral, uma visão dos cursos oferecidos por esta unidade, e de mostrar a comunidadelocal e aos futuros ingressantes dos cursos um vislumbre do ambiente colaborativo desta unidade.
Objetivos Específicos-  Valorizar  o  trabalho  em grupo,  desenvolvendo  a  capacidade  crítica  e  cooperativa  para  a  construçãocoletiva do conhecimento;- Proporcionar a relação dos alunos com recursos tecnológicos, através do laboratório de informática;
- Desenvolver ações pedagógicas que intensifiquem a inclusão dos alunos com necessidades educativasespeciais promovendo a integração com a comunidade escolar a fim de favorecer a construção de atitudesde respeito, de aceitação e que repudie o preconceito.
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Justificativa
O ambiente escolar deve proporcionar ao aluno mais do que simples conhecimento, deve permitir que elese desenvolva como cidadão, dando-lhe a oportunidade de vislumbrar os ambientes acadêmico eprofissional.  O desenvolvimento de seu potencial como formador de opinião, multiplicador deconhecimento, agente de mudança social deve começar a desabrochar. A escola deve ser para o aluno umlugar prazeroso, agregador, onde ele queira estar não por simples obrigação, mas sim por saber que isso sereverte em benefício para seu futuro como indivíduo, que terá muitos desafios. 
Metodologia

- Será disponibilizado aos alunos o modelo padrão do robô a ser montado, bem como o programa base deseu funcionamento;- Os equipamentos escolhidos para a confecção dos robôs priorizam tecnologias de baixo custo, afim depermitir a participação de todos os alunos;- Os robôs podem receber itens de customização, como pinturas, cores, materiais e qualquer outro item daescolha  de  seus desenvolvedores,  mas devem atender  os  critérios estipulados pelo  regimento  de  seusidealizadores;- O evento teste será uma prévia da feira, e irá permitir aos alunos testarem seus protótipos;- Cada grupo de alunos terá um professor que ficará encarregado de oferecer suporte técnico e auxilio.
- Destacar que a boa convivência entre todos no ambiente escolar só pode trazer benefícios, demonstradapor depoimento de alunos de todos os períodos e divulgadas na comunidade escolar pelo site da Etec e nasredes sociais.
Resultado Esperado
- Criar um dinamismo na comunidade escolar, fazendo com que o aprendizado intelectual seja otimizado,pela integração do aluno como individuo participante de um todo e não especificamente de um módulo.Criando  um  vínculo  efetivo  entre  o  aluno  e  a  Etec  Takashi  Morita  pela  busca  de  excelência  doconhecimento. 
- Integrar a coletividade com presença de 95% no dia do evento.

Metas associadas:
Acompanhamento de 100% dos projetos interdisciplinares promovidos pela escola, dando suporte aos alunos.
Aumentar em 20% a demanda de alunos do curso de Eletrônica no prazo de 1 ano.
Diminuir a evasão do curso de Automação em 10% no período de 1 ano.
Diminuir a evasão em 10% no prazo de 1 ano no curso de Eletrônica.
Projeto: PROJETO INTEGRAR
Responsável(eis): VANESSA ALMEIDA RIBEIRO; DARIO CORTEZ PARE; WALDICE CAROLINA DA SILVA
Data de Início: 01/03/2016
Data Final: 01/12/2016
Descrição: Resumo:

O presente Projeto visa a realização e execução de ações que foquem na adoção de ferramentas para o processo de ensino-
aprendizagem. Tais ações, realizadas pelos atores do processo de aprendizagem escolar, terão como resultado, a melhoria na
integração e na relação das Bases Comuns com o Ensino Técnico, a maior participação de alunos e professores nos projetos
escolares e, consequentemente, a diminuição do desinteresse dos alunos pelas dificuldades de seus cursos, o que acaba por
resultar em desistências, transferências e evasão escolar.
Objetivos:
1. Despertar no aluno o interesse em participar dos projetos de cunho educacional/integrador, evidenciando a importância na
sua formação;
2. Integrar docentes na realização e acompanhamento dos projetos, de modo a tornar-se tutor nesta realização, bem como,
norteador do seu aluno;
3. Realizar projetos de caráter integrador, seja da área técnica ou do núcleo comum;
4. Diminuir o desinteresse dos alunos pelo curso e pela escola, promovendi uma relação saúdavel entre os participantes do
processo de ensino-aprendizagem;
5. Diminuição, de modo secundário, da evasão escolar, devido à proximidade do docente, da coordenação e de novas
ferramentas de avaliação para o aluno. 
Justificativa:
O acesso à educação tornou-se algo simplista aos estudantes, em especial de ensino médio. São muitas ofertas, de diferetes
esferas e com objetivos diversos. Entretanto, o interesse do aluno vem diminuindo, bem como, a real importância que dá ao
processo de finaliação do ensino secundário.  Não se trata de uma problemática pontuall. As escolas, cursos técnicos,
institutos, faculdades, também enfrentam essa situação e a Etec Takashi Morita está disposta a tratar desta problemática.
O diferencial está no modo como uma parcela dos discentes iniciais possuem baixo interesse em seus cursos, e que logo
decidem por retornar ao ensino de outrora, particular, não integrado e sem foco na profissionalização. Entretanto, acreditamos
e trabalhamos para que nesta fase tão substancial de produção e assimilação de conhecimento, o indivíduo seja participante
ativo no processo de sua formação educaional, e de como essa formação, sendo concisa e eficiente, irá culminar em
resultados positivos, construtivos e futuros. 
Assim, permanecer com o aluno em ambiente escolar e demosntrar a ele que sua participação pode ser efetiva, tanto dentro
quanto fora da sala de aula, na execução e não apenas como ouvinte é fundamental. Para isso, a proposta é de realização de
projetos, ação que já ocorre na Etec Takashi Morita, mas, agora de modo efetivo para o processo de ensino-aprendizegem,
para a aplicação dos conhecimentos assimilados e para a prática do conhecimento técnico.
Acredita-se que assim, ter o aluno como ator na realização, junto ao seu professor, de projetos de interesse individual tende a
tornar a escola integradora, o aluno participante e ativo, além de menor índices de desistências e evasões. 
Metodologia:
Para que o Projeto ganhe importância no ambiente escolar, este deve, pirmeiro coletar dos discentes veteranos qual a real
visão que possuem da escola e do seu curso. Portanto, deve-se estabelecer um cenário inicial, via pesquisa, reunião ou
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questionário, quais os problemas vistos pelos alunos no local que estuda.
Após a confecção do cenário dos alunos veteranos, deve-se aplicar a mesma técnica aos alunos ingressantes, de modo a
saber o que esperam da escola e como esta deve ter participação na sua vida acadêmica.
Desse modo, estabelecer os planos de ações de como será a participação dos alunos  nos projetos já listados e de
conhecimento da coordenação. O próximo passo, trata-se de inserir neste cenário o professor, que terá papel fundamental
como tutor e orientador dos alunos,  o que permitirá ao professor também interagir e auxiliar neste processo.
A organização e elaboração de cronogramas de execução caberá à coordenação e aos docentes, de modo a respeitar as
especificidades do calendário escolar e de cada curso. Com a participação efetiva do docente, a tendência de adesão tenderá a
ser cada vez mais, visto que, este terá direito à propor mudanças, replanejar e explanar ideias.
Os resultados serão coletados em forma de Projetos. E em se tratando da nossa Unidade Escolar, estes serão em especial
Feiras Técnicas, Culturais, EXposições, Estudos do Meio, Simpósios, entre outros. Afinal, nossos cursos são dos Eixos de
Gestão e Negócio e Controle e Processos Industriais, assim, tais Projetos se mostram adequados e coerentes ao que pretende
o mercado de trabnalho para estes futuros profissionais.
Os resultados serão apresentados à Comunidade Escolar em redes sociais, cartazes, reunião de pais, ite da escola, visando
incentivar e promover cada vez maior participação. 
Resultado Esperado:
1. Diminuição de 10% dos indíces de desistência, transferência e evasão, em se tratabdo de situaçóes de desinteresse ao
curso e/ou a escola;
2. Participação de 80% dos alunos de ETIM na organização e realização dos Projetos;
3. Realização de um Projeto de cunho Técnico com a particpação de professor do Ensino Mèdio, bem como, uma Projeto de
cunho destinado ao Ensino Médio com a Participação do Ensino Técnico;
4. Organização e Realização do III Simpósio de Profissões, II Feira Técnica e do IV EStudo do Meio, com adesão de 80% dos
alunos; e 
5.  Maior integração entre o docente e a escola, através de cursos e capacitações. 

Metas associadas:
Levar ao menos 1 grupo de alunos para participarem de feiras e eventos fora da escola.
Promover um mínimo de 3 projetos interdisciplinares
Projeto: 4º Semana de Logística
Responsável(eis): WALDICE CAROLINA DA SILVA; THIAGO TEIXEIRA; SILVIA CIRLENE PULTRINI
Data de Início: 01/03/2016
Data Final: 15/06/2016
Descrição: Resumo:

A semana de logística vai acontecer no mês em que se comemora o dia da Logística, (6 de junho) com a participação de
alunos, de professores, profissionais da área sendo que os convidados poderão reforçar nos alunos a necessidade do
conhecimento antes da prática efetiva da atividade de um profissional da área, nossos alunos precisam de uma mostra do
mercado de trabalho, validando assim o que é ministrado teoricamente em sala de aula.
Obje vo Geral
Atender a expecta va do aluno de adquirir conhecimento e que isto não fique restrito ao ambiente da sala de aula, a ngindotambém o ambiente externo de onde poderá vir o conhecimento de profissionais atuantes na área e que possam contribuir para
que sua visão de futuro aumente em relação a sua carreira profissional.
Obje vos Específicos
-Transformar o aluno no maior propagador de conhecimentos que a Etec Takashi Morita pode oferecer, evitando que o aluno porter sua expecta va de aprendizado não atendida possa vir a deixar a unidade escolar. Criar condições para que ele “aluno”perceba que a escola é um ambiente acolhedor, onde ele pode exercitar-se inclusive como cidadão. Dando-lhe a oportunidadede ter além do conhecimento da escola conhecimento do mundo empresarial que lhe permita mesmo que de forma superficial vislumbrar a realidade da profissão na área de Logís ca.
Jus fica va
O ambiente proporcionar escolar deve ao aluno mais do que simples conhecimento, deve permi r que ele se desenvolva comocidadão, dando-lhe a oportunidade de vislumbrar os ambientes acadêmico e profissional. O desenvolvimento de seu potencialcomo formador de opinião, mul plicador de conhecimento, agente de mudança social deve começar a desabrochar. A escoladeve ser para o aluno um lugar prazeroso, agregador, onde ele queira estar não por simples obrigação, mas sim por saber queisso se reverte em bene cio para seu futuro como indivíduo, que terá muitos desafios.
Metodologia
- Tabular os assuntos que por preferência dos alunos sejam abordados na semana como  integração de conhecimento, através dea vidades  simples e que resultariam num ciclo de  a vidades a serem apresentadas e desenvolvidas por alunos e professores econvidados, desde palestras a oficinas e visita técnica.
- Destacar que a boa convivência entre todos no ambiente escolar só pode trazer bene cios, demonstrada por depoimento dealunos de todos os períodos e divulgadas na comunidade escolar pelo site da Etec e nas redes sociais.
Resultado Esperado
Criar um dinamismo na comunidade escolar, fazendo com que o aprendizado intelectual seja o mizado, pela integração doaluno como individuo par cipante de um todo e não especificamente de um módulo. Criando um vínculo efe vo entre o aluno ea Etec Takashi Morita pela busca de excelência do conhecimento. Integrar a cole vidade com presença de 95% nos três dias doevento.
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Metas associadas:
Promover um mínimo de 3 projetos interdisciplinares
Projeto: BIBLIOTECA EM CENA
Responsável(eis): REGINA HELENA DIAS; Douglas Batista Ribeiro
Data de Início: 21/03/2016
Data Final: 28/11/2016
Descrição: Resumo:

O desenvolvimento das habilidades leitoras fica evidente nas palavras de Freire, em “A importância do atode ler” (1981), quando diz que aprender a ler se faz lendo sempre e seriamente até se chegar a umaleitura crítica da realidade como prática consciente, crítica e reflexiva. A convivência com textos simples,variados, vai funcionar como estímulo ao hábito de ler, sejam textos verbais como não verbais, comutilização das mais diversas linguagens como a leitura tátil dos cegos; a ótica da computação; a dos rituais,das danças, entre outras. Assim sendo, planejar atividades de incentivo à leitura, motivando alunos eleitores para que despertem interesse e prazer pelo ato de ler e escrever, devem estar presentes na escola,nos lares, em espaços diversos. Uma adequada e eficiente interpretação de textos diversos através deatividades lúdicas pode levar à eficácia do indivíduo em sua atuação como cidadão participante em váriasáreas do conhecimento e em seu próprio meio.
Objetivo Geral
Realizar ações culturais e de caráter pedagógico onde os alunos produzirão poesias, peças teatrais, textosliterários  utilizando o espaço e acervo da biblioteca , bem como os computadores para pesquisa e produçãodos trabalhos.
Objetivos Específicos 
- Promover o uso contínuo da biblioteca para várias atividades culturais que serão desenvolvidas através deprojetos escritos pelas coordenações de área e pedagógica e, também pelos alunos. - Incentivar a leitura como forma de aperfeicoar a produção de textos científcos e literários.- Incentivar a participação em peças teatrais para o desenvolvimento do senso crítico e a convivênciasocial.- Incentivar o uso de tecnologias e mídias que facilitem a comunicação e a produção de trabalhos.-  Incentivar a produção de um jornal e de um blog que facilitem o desenvolvimento cognitivo e quepromovam o gosto pela pesquisa.
- Promover uma maior interação entre aluno e escola, de modo que o processo ensino aprendizagemtorne-se prazeroso e contribua na diminuição da evasão escolar em 50%.  
Justificativa
A realização das Ações Culturais na biblioteca possibilitarão que a mesma seja utilizada de forma adequadano desenvolvimento do processo ensino-aprendizagem proporcionando ao aluno um maior desenvolvimentocultural, artístico, das habilidades interpessoais e estímulos à socialização. 
Metodologia

Serão realizadas:Oficinas de Artes em geralSaraus literários com a participação de alunos e pessoas convidadasOficinas de Teatro para que os alunos manifestem suas aptidões e habilidades.Produção de um jornal e de um blog interativo para a melhoria da comunicação interna e utilização de tecnologias queotimizem o trabalho coletivo.
Resultados Esperados
Espera-se que pelo menos 60% dos alunos participem de atividades diferenciadas em nossa biblioteca ecertifiquem-se que o espaço é apropridado para o desenvovimento cultural e científíco, além doaperfeiçoamento do ser leitor e escritor que poderá vislumbrar seu digno papel em uma sociedade emconstante evolução. 

Metas associadas:
Criar 2 projetos para uma maior promoção e um melhor uso da biblioteca da escola.
Projeto: Campanha de Doação de Sangue
Responsável(eis): SILVIA CIRLENE PULTRINI
Data de Início: 02/05/2016
Data Final: 15/05/2016
Descrição: Resumo:

O projeto visa envolver Sede e E.E. Paulo Eiró num projeto social de doação de sangue onde os conceitos dos cursos deLogística ajudarão a compor as suas fases.
Objetivo:
Demonstrar ao aluno a importância da Logística Humanitária e também do processo e os meios em que se passa numBanco de Sangue. Haverá uma mobilização para a doação de sangue, desde os integrantes do grupo de TCC, a direção,coordenação, secretária, alunos e responsáveis para atingir a meta pré-estabelecida em conseguir um número satisfatóriono dia datado do evento e incentivar a frequência, para todo o publico alvo, a doar sangue. O projeto também vai interagircom outras extensões da rede de ensino do Centro Paula Souza (ETEC EE Paulo Eiró).  Todos os alunos estarão a tambémexpor trabalhos voltados ao projeto de outras campanhas voluntárias (campanha do agasalho, alimentos etc).
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Justificativa:
Demonstrar a importância em doar sangue nos dias atuais, promover uma mobilização entre docentes e discentes visandoampliar o projeto para a ETEC Sede e as demais extensões.
Metodologia:
Utilizar os conhecimentos dos componentes curriculares do Curso Técnico de Logística objetivando o conhecimento dasoperações logísticas no desenvolvimento do projeto.
Resultados Esperados:
Conquistar conceitos de solidariedade e cidadania devendo estar presentes em todas as ações do voluntário. Ocompromisso por parte do voluntário é fundamental, dada a seriedade do trabalho desenvolvido no esforço para que adesinformação e o preconceito, inimigos da formação de uma cultura de doação voluntária de sangue no país, sejamcombatidos. 

Metas associadas:
Atingir a participação dos alunos em 80% no projeto de integração solidária e que envolva as fases de logística, na descentralizada Paulo Eiró.
Projeto: FAMÍLIA NA ESCOLA
Responsável(eis): THIAGO TEIXEIRA; JOÃO BALON.
Data de Início: 14/03/2016
Data Final: 10/10/2016
Descrição: Resumo:

O corpo docente da Etec Takashi Morita, extensão CEU Alvarenga, acreditam que a aproximação da família do aluno e daescola cria um ambiente onde o aluno crie um vinculo maior com a instituição e com esse vínculo estabelecido acreditamosque os números de evasão escolar possa diminuir e também auxiliar no processo de captação de novos alunos nos futurosprocessos seletivos. A função básica da escola é garantir a aprendizagem de conhecimentos, habilidades e valoresnecessários à socialização do indivíduo. O local escolhido é o espaço da própria escola, pois contamos com uma infraestrutura muito privilegiada denominada CEU - Centro Educacional Unificado da prefeitura de São Paulo no qual temos umaparceria. S Strengths (Forças) Alunos que moram próximos a unidade por se tratar de uma região de periferia não possuimuitas opções de lazer e integração da comunidade. Estrutura física da unidade que comporta a execução de diversaatividades, a direção da unidade é altamente aberta a apoiar os projetos elaborados, corpo docente engajado e envolvido.W Weaknesses (Fraquezas) Possuímos poucos projetos visando maior integração com a comunidade, devido ao Perfil dosnosso alunos onde em praticamente toda sua totalidade trabalha durante o dia temos grande dificuldade em desenvolveratividades diurnas, pouca conscientização da importância das atividades que visam o bem estar da sociedade local. O Opportunities (Oportunidades) A unidade se encontra em uma localidade com poucas opções e grande demanda deatividades ligadas ao lazer. T Threats (Ameaças) Condições climáticas desfavoráveis no dia do evento, não participação dosalunos no projeto, , houver algum imprevisto na instituição que impossibilite a execução do projeto.
Objetivo Geral: 
Promover a interação da escola com a família do aluno, interação entre os alunos e entre as famílias dos alunos,aumentando assim o vínculo do aluno com a escola buscando assim que o mesmo não evada.
Objetivos Específicos:  
Socialização entre alunos, famílias dos alunos e comunidade escolar, onde o aluno possa aumentar o seu vínculo com aescola, onde o mesmo possa ter prazer em fazer parte da instituição e a família tenha orgulho daquele membro estarenvolvido pois tal envolvimento gera um beneficio para toda a família. 
Justificativa:
Seguindo orientações repassadas pela  direção da escola, o Centro Paula Souza vem atuando de forma efetiva no combate
a evasão escolar e no intuito de auxiliar no alcance de tais objetivos este projeto foi desenvolvido. Acredito que a
aproximação da família do aluno na escola gera um aumento do vinculo. O aluno passará ver a escola como uma instituição
não somente que oferece um benefício apenas para si, mas para toda sua família, caso o mesmo desista do curso ele não
será o único prejudicado, ele estará também privando o sua família de benéficos.
Metodologia:
Para a realização do dia “ Família na escola”.O corpo docente da Etec Takashi Morita, extensão CEU Alvarenga, será organizado em grupos com diferentes funçõessendo: grupo de realização do relatórioà ser apresentado a Unidade Escolar ao término do Projeto;grupo de contato direto com a instituição e grupo de organização do evento. Todos os grupos serão gerenciados por discentes, O evento contará com atividades atividades esportivas como futebol, voleibol , oficinas de artesanato e torneio de videogame.Haverá também uma pesquisa onde será verificado a satisfação e a expectativa do aluno em relação ao curso, a escola  einfra estrutura oferecida.  A data 09/04/2016 dás 9:00 ás 13:00.
Resultados Esperados.

Esperamos a participação de 70% dos alunos e professores da CD CEU Alvarenga. 
Espera-se que os alunos, professores e família estreitem relações, pois os alunos envolvidos com a escola têm uma maiordificuldade em evadir da mesma.Através desta e outras ações implementadas ao longo do semestre possamos diminuir a evasão do curso de administraçãoem 30%.

Metas associadas:
Reduzir a evasão em 10% na classe descentralizada CEU Alvarenga.
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Manter a atual demanda de pessoas inscritas no vestibulinho da classe descentralizada CEU Alvarenga no prazo de 1 ano.
Promover um mínimo de 3 projetos interdisciplinares
Projeto: 2º SEMANA DA LOGÍSTICA - EXTENSÃO PAULO EIRÓ.
Responsável(eis): SILVIA CIRLENE PULTRINI
Data de Início: 01/04/2016
Data Final: 30/06/2016
Descrição: Resumo:

O presente projeto tem a finalidade de reunir profissionais da área no mês de junho para possibilitar a troca de experienciasprofissionais com os docentes e informar as tendencias atuais do mercado. 
Objetivos: 
Capacitar o aluno através de palestras e debates com profissionais da área assegurando a formação de um cidadãoconsciente de modo que esse aluno se integre definitivamente no âmbito escolar, tornando seu aprendizado mais eficiente.Desta forma, propiciar ao aluno um curso mais atrativo que auxilie na diminuição da evasão escolar no curso modular deLogísitca. 
Justificativa:
Este projeto consiste no aperfeiçoamento da qualidade de ensino e aprendizado do curso de logística utilizandoembasamento científico.  A semana de logística, na Etec Takashi Morita, ocorre no fim do primeiro semestre do ano, nasemana em que se comemora o dia da logística, dia 6 de Junho, esta data se justifica pelas operações militares e deguerra que até então ficou conhecido como “Dia D”. Esta semana é uma inciativa que visa fornecer conhecimento através depalestras de profissionais qualificados e com apresentação de temas afins.
Metodologia:
Realizar palestras e debates nas área dos componentes curriculares, apoiado com o uso de equipamentos multimídia e salade gestão, destinado, principalmente, aos alunos dos cursos técnico de Logística. 
Resultados Esperados:
- Capacitar o aluno, de modo que ele possa aplicar os conteúdos aprendidos em seu curso no mercado de trabalho- Demonstrar inovações e novas tendências na área de Logística para 2016.
- reduzir a evasão escolar em 50% nos cursos técnicos de Logística na extensão Paulo Eiró. 

Metas associadas:
Promover um mínimo de 3 projetos interdisciplinares
Reduzir a evasão em 50% na classe descentralizada EE Paulo Eiró.
Projeto: A IMPORTÂNCIA DO TEMPO
Responsável(eis): REGINA HELENA DIAS; LUIS SANTORO NUNES
Data de Início: 08/08/2016
Data Final: 31/10/2016
Descrição: Resumo:

Um dos assuntos mais intrigantes que temos é saber a respeito do tempo. Constantemente utilizamos a palavra tempo ,abrimos uma série de perguntas como: Poderíamos falar que o tempo existe independentemente do sujeito pensante ? Quala importância do tempo? Você tem tempo? Posso medir ou prever o tempo? Estas e outras indagações ultrapassam oconhecimento popular e fazem parte dos conhecimentos científicos e filosóficos.
Objetivos:
Envolver os alunos dos cursos integrados de Automação Industrial, Eletrônica e Logística na execução de projetosinterdisciplinares promovendo a pesquisa científica, o convívio social,  o respeito às regras e a valorização do trabalho emgrupo e a conscientização da preservação da natureza e do incentivo para o uso de materiais recicláveis.
Justificativa:
Este projeto justifica-se pela importância do estudo do tempo no decorrer da história da Física e da Filosofia e a sua funçãoem nossa sociedade atual. Na Grécia antiga, os filósofos usavam duas palavras relacionadas com o tempo: chronos, tempocronológico que pode ser medido, e kairos que significa momento certo ou oportuno para alguma coisa que poderá serconsiderada especial. Ao falarmos de Platão , este identificava tempo como o período de movimento dos corpos. Durante aera cristã, o tempo era visto de forma linear. Nos primórdios da Física, século XVII, Galileu apresentava o do tempo comoprotagonista, abrindo caminho para os estudos de Isaac Newton a respeito do espaço-tempo.
Metodologia:
Os alunos das primeiras séries dos cursos integrados formarão grupos, chamados de equipes, e construirão um carrinho decorrida utilizando, exclusivamente, garrafas pet e que será movido a ar comprimido. Cada equipe deverá adotar o nome deum filósofo que tratou a respeito do tempo, este nome representará a escuderia.No primeiro momento será feita uma classificação e, consequentemente, será calculada a velocidade média de cadacarrinho. Com esses dados em mãos, os aluno farão uma tabela de ordem de chegada de cada carrinho e poderão verificara ordem de partida na disputa final.
A etapa final será disputada entre as equipes vencedoras de cada sala. Nesta oportunidade as equipes deverão apresentaro filósofo adotado e explicar  seus ensinamentos a respeito do tempo e a Filosofia e demonstrar o cálculo que estabeleceua conquista do posicionamento de largada.
Resultados Esperados:
Esperamos que 90% dos alunos participem destem projeto interdisciplinar e trabalhem a noção do tempo na ciência Física
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no que tange ao movimento com um sistema de referência absoluta e relativa utilizandos os conceitos físicos; trabalhem asdiferentes noções do tempo na história da Filosofia, do seu início até a era contemporânea. Além disso, esperamos que osalunos valorizem a reutilização de materiais , de modo que incentivem a presevação da natureza ao seu redor e vislumbre
um futuro melhor para a comunidade em geral.

Metas associadas:
Promover um mínimo de 3 projetos interdisciplinares
Projeto: Empresa Junior
Responsável(eis): JOÃO LOPES DA SILVA NETO
Data de Início: 25/03/2016
Data Final: 16/11/2016
Descrição: Resumo:

EMPRESA JUNIOR Resumo do projeto O corpo docente da Etec Takashi Morita – Extensão CEU Parelheiros, aposta nacriação da Empresa Junior, para fortalecer o vínculo entre a escola e a comunidade local, visto que temos, um ambientepropicio para trabalhar ,em campo, o aprendizado de sala de aula. Já estamos dando consultoria para alguns comercianteslocais através do TCC – Trabalho de Conclusão de Curso, buscando cada vez mais a função da escola que é transmitirconhecimento e proporcionar uma maior interação entre docentes, discentes e comunidade.

Objetivo Geral:

Promover a interação da escola com a comunidade local, oferecendo um trabalho de consultoria gratuita aos comerciantespróximos, com o objetivo de melhorar o desempenho da empresa e a sua afirmação no mercado e buscando junto a estepúblico uma divulgação do curso oferecido pela  extensão CEU Parelheiros da Etec takashi Morita e das possibilidades deaprendizados oferecidas por ela.
Objetivos Específicos:
- Criação de uma empresa pelos os alunos, para atenderem, através de uma consultoria,  aos comerciantes da região.  - Fazer  com que os alunos vivenciem na prática como funciona o serviço de consultoria, envolvendo as diversas disciplinasque fazem parte de seus cursos. 
- Promover uma maior interação entre aluno e escola, de modo que este perceba a importância da conclusão do curso paraa sua capacitação para o mercado de trabalho.
Justificativa:
Seguindo  orientação  da  Etec  Takashi  Morita,  no  tocante  a  evasão  escolar,  estamos  desenvolvendo  o  projeto,  poisacreditamos que conseguiremos desenvolver  um vínculo entre o corpo docente,  discente e comunidade,  mostrando quetodos perdem caso uma corrente do elo seja quebrada trazendo prejuízos a todos. 
Metodologia:
Para realizar estas atividades a Gestão da extensão organizara reuniões a priori com os professores para montar o escopoda empresa e em seguida com os alunos para mostrar como será o desenvolvimento do projeto da Empresa Junior e asconsultorias.  Serão formadas equipes entre os discentes envolvendo os modulos de Administração e Logística onde osalunos terão orientação dos docentes de Planejamento Empresarial e Empreendedorismo, Marketing, Gestão de Pessoas,Calculos  Financeiros,  Custos  de  Operações  Contabeis,  Marketing,  Pesquisa  de  mercado   e  outras  matériasinterdiciplinares. Assim em uma determinada data realizaremos uma consultoria gratuita a comerciantes da região.
Resultado Esperado:
Espera-se a participação de 75% do corpo discente e 90% do corpo docente da Extensão CEU – Parelheiros no decorrerdo Plano Plurianual de Gestão. Esperamos com essas medidas diminuir a evasão escolar em torno de 20% e aumentar ademanda em torno de 10% nos cursos de Administração e Logística.  

Metas associadas:
Aumentar em 100% a participação dos comerciantes e comunidade da região do CEU Parelheiros, em projetos realizados pelos professores e
alunos.
Diminuir em 30% a evasão na classe descentralizada CEU Parelheiros
Levar ao menos 1 grupo de alunos para participarem de feiras e eventos fora da escola.
Promover um mínimo de 3 projetos interdisciplinares
Projeto: Cinetec
Responsável(eis): André Trindade, Hellen Beatriz, Hygino Souza e Lucas Kawabata.
Data de Início: 14/03/2016
Data Final: 15/12/2016
Descrição: Objetivos:

· Tornar o tempo na escola mais produtivo e atrativo para os alunos;
· Estimular a criatividade e imersão cultural dos alunos;
· Incorporar a arte do cinema a seu repertório cultural;
· Estimular o aprendizado Artístico e cultural;
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· Estimular habilidades Artísticas;
· Oportunizar aos alunos o acesso ao conhecimento da linguagem audiovisual;
· Promover a integração e o desenvolvimento sociocultural, além de oferecer lazer eentretenimento.

 
   Justificativa

Grande parte dos alunos estuda em período integral, o projeto pode ajudar a tornar otempo passado na escola mais atrativo e prazeroso para os mesmos.
Com discussões e argumentações entre os participantes com o repertório culturalpróprio e o que será agregado com o decorrer do projeto.

 
Contexto

A escola:
A maioria dos alunos tem poucos momentos pós-aula para interagirem com mídias deentretenimento.
 
Público Alvo:
 Todos os Interessados dentro de nossa escola.
 
Anos de aplicação:
 2016 - 2017.
 

O projeto:
Nós Iniciaríamos o projeto com uma discussão central mensal para explanar sobre otema mensal, e reproduzir os filmes pelo decorrer do mês atualizando os temasmensalmente (ou quinzenalmente dependendo dos participantes por meio a votações) queserá escolhido por votação dentre os propostos.
Tentaríamos proporcionar um ambiente cultural e estimular a visão critica dos filmesem todos os sentidos para futuras discussões, mas é claro a apreciação das obras.
O projeto cinetec terá subprojetos realizados dentro do mesmo, esses projetos devemser praticados dentro do mesmo, e estes serão agregados se aprovados pelos participantes eafins. Projeto de curtas que consiste em produções de curtas pelos alunos e o Pipocão queconsiste em pipocas para os participantes.
Os filmes a serem passados vão estar dentro do tema proporcionado que terá sidovotado anteriormente pelos alunos (com exclusão do primeiro tema que servirá deintrodução, e será analisado pela alta no cinema mundial).
O principal intuito é agregar ao repertorio cultural dos participantes informaçõesdiversas sobre o cinema, abrir o olhar critico e expor momentos para comentários dado acarga critica e cultural de cada um, e melhorar a visão crítica dos participantes.
Os princípios éticos serão levados em consideração, não será tolerado nenhum tipode discriminação, não haverá nenhuma proibição sem consenso da diretoria, isso incluírelações afetivas exageradas, agressão física ou verbal entre outros.

Metas do Grêmio:
· Criar um ambiente descontraído;
· Agregar mais culturas cinematográficas;
· Senso crítico e observador;
· Momentos para expor ideias e opiniões próprias. 

 
Cronograma:

A reprodução dos filmes ocorrerá no período de almoço, nas terças, quartas, quintase sextas no horário de 12:20 à 13:20. 
As apresentações e palestras ocorrerão as segundas de mês em mês, no horário de 12:20 à13:20. 
Resultado Esperado:
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Integrar os alunos dos diversos cursos em atividades interdisciplinares e ludicas.
Diminuir a ociosidade dos alunos no periodo do almoço.

Metas associadas:
Desenvolver uma atividade de integração entre os alunos do ETIM e do curso de Segurança do Trabalho.
Promover um mínimo de 3 projetos interdisciplinares
Projeto: EDUCAÇÃO INTERDISCIPLINAR CONTRA A EVASÃO
Responsável(eis): REGINA HELENA DIAS GATTI
Data de Início: 03/02/2016
Data Final: 31/12/2016
Descrição: A. JUSTIFICATIVAS DO PROJETO (FUNDAMENTADAS A PARTIR DE INDICADORES ESCOLHIDOS PELO DOCENTE, EM CONJUNTO COM A DIREÇÃO E, CITADOS

NO PROJETO)

    Este projeto justifica-se pela necessidade de se manter na Etec Takashi Morita uma educaçãodinâmica, participativa e afetiva possibilitando a diminuição efetiva em 50% da evasão escolar, noprimeiro módulo dos cursos de Contabilidade( evasão 20%) e Automação Industrial Noturno (evasão de 22,5%) e Eletrônica Noturno (27,5%)na sede e Logística Noturno(evasão de 37,5%) eAdministração( evasão de 32%) na extensão Parelheiros,  Logística Noturno na EE Paulo Eiró (47%) e Logística Noturno no CEU Alvarenga ( evasão de 35%)de maneira que os alunos concluamseus cursos e estejam numa busca constante pelo saber científico e técnico visando uma formaçãoadequada para o desenvolvimento de sua profissão. Os dados acima foram obtidos do BDCetec,referente ao 1º semestre de 2015.
B. OBJETIVO(S) DO PROJETO:
Obje vo Geral:
Re   50%  vasã  no  ro  mó lo - n  do  rso   C nt ida ,Automação Industrial Noturno e Eletrônica Noturno na sede e Logística Noturno e Administraçãona  extensão Parelheiros,  Logística  Noturno  na  EE  Paulo  Eiró    e  Logística  Noturno  no  CEUAlvarenga.
 
Objetivos Específicos:
   Assessorar aos docentes assegurando a eficácia do processo ensino aprendizagem e  promover aeficiência na realização da  proposta pedagógica da escola                                                                                                                                                         fortalecendoo compromisso de realização dos projetos idealizados durante a elaboração dos planos de curso demodo  que  esses  contribuam  para  a  redução  da  evasão  escolar,  principalmente  nos  cursosmodulares noturnos já no primeiro semestre letivo.
Oferecer  atividades  extra  classe  como palestras  com  profissionais  de  diversas  áreas  e  visitastécnicas que proporcionarão aos alunos uma visão ampla sobre o mercado de trabalho na sua áreade atuação e a importância de sua qualificação.
Compartilhar junto com o corpo docente vários instrumentos de avaliação que possibilitem umaforma eficiente de aprendizado e de recuperação de conteúdo.
C. META(S) DO PROJETO:
- A redução em 50% da evasão escolar, nos primeiros módulos, noturno, dos cursos modulares deC nt ida ,  Automação  Industrial  e  Eletrônica  na  sede  e  Logística  e  Administração  naextensão Parelheiros, Logística na EE Paulo Eiró  e Logística no CEU Alvarenga.
E. METODOLOGIA(S)
-  Auxiliar  os  professores,  juntamente  com  os  coordenadores  de  curso  dos  modulares  aidentificarem os alunos com defasagens e dificuldades de aprendizagem e promover estudos derecuperação contínua
- Acompanhar, juntamente com a Orientação Educacional e Coordenadores de Curso as faltasdos alunos quinzenalmente e contatar esses alunos para a resolução de problemas.
- Incentivar o trabalho docente como agente multiplicador de conhecimento valorizando atitudespositivas, trabalhos diferenciados e participação em projetos e capacitações e valorizando aulaspráticas.
- Orientar coordenadores de curso para que incentivem os professores a realizarem recuperaçõesde conteúdos durantes às aulas.
-  Incentivar o uso da Biblioteca pelos alunos e professores como recurso de apoio aos estudos,pesquisas e projetos.
- Incentivar a realização de projetos interdisciplinares que envolvam todos os eixos tecnológicos eque avaliem os discentes em todas as suas formas de atuação promovendo uma observação diretade habilidades e competências.
- Estabelecer parcerias com empresas próximas à escola.
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- Buscar incentivos que valorizem a nossa unidade de ensino e a permanência dos alunos namesma.
- Acompanhar nos registros escolares ( PTD, diário de classe e atas de Conselho de Classes) oalinhamento com os projetos interdisciplinares, as avaliações adequadas e a recuperação contínua.

F. CRONOGRAMA DO PROJETO.
ATIVIDADES PERÍODOS2
REUNIÃO PEDAGÓGICA
AULA INAUGURAL COM A PRESENÇA DE EX-ALUNOS 03/02  -  12/02
ACOMPANHAMENTO DA CONFECÇÃO DOS PTDS VERIFICANDO A PRESENÇA DEPROJETOS INTERDISCIPLINARES. 15 02  - 19/02
REALIZAÇÃO DAS AVALIAÇÕES DIAGNÓSTICAS DE LACUNAS DE APRENDIZAGEMPARA AS TURMAS INGRESSANTES
 ANÁLISE DOS RESULTADOS DAS AVALIAÇÕES DIAGNÓSTICAS COM OSCOORDENADORES DE CURSO E PROFESSORES 22/02 – 25/02
ACOMPANHAMENTO DE FALTAS COM CONTATO DOS ALUNOS FALTANTESJUNTAMENTE COM A ORIENTAÇÃO EDUCACIONAL 29/02  -  04/03
IMPLEMENTAÇÃO DOS PROJETOS PREVISTOS NO PPG- 2016, VOLTADOS PARA OCOMBATE A EVASÃO
IMPLEMENTAÇÃO DAS AULAS DE REFORÇO E PLANTÕES DE DÚVIDAS 07/03 – 24/03
ATUAÇÃO NA ASSESSORIA AOS ALUNOS ( JUNTO COM ORIENTADOREDUCACIONAL ) E NA REALIZAÇÃO DE PROJETOS INTERDISCIPLINARES 28/03 – 08/04
VISITAS AS CLASSES DESCENTRALIZADAS 11/04 – 20/04
GESTÃO DO III SIMPÓSIO DE PROFISSÕES, PARA MOSTRAR O MERCADO DETRABALHO, POSSIBILIDADES DE ÁREAS DE ATUAÇÃO 25/04 – 29/04
ACOMPANHAMENTO DAS FREQUÊNCIAS DOS CURSOS NA SEDE EDESCENTRALIZADAS
APRESENTAÇÃO DOS RESULTADOS DO PROJETO ATÉ O MOMENTO PARADOCENTES E DIREÇÃO NA REUNIÃO PEDAGÓGICA 02/05 – 06/05
PROPOR E INCENTIVAR ATIVIDADES DE APERFEIÇOAMENTO E ATUALIZAÇÃODOCENTE ( INFORMAR CURSO DAS CETEC-CAPACITAÇÕES E OUTROS) 09/05 – 13/05
REALIZAR REUNIÕES COM COORDENADORES DE CURSO E DOCENTESVERIFICANDO NOS REGISTROS ESCOLARES O USO DE AVALIAÇÕES ADEQUADASE CONTEXTUALIZADAS 16/05 – 20/05
ORGANIZAR VISITAS TÉCNICAS, JUNTAMENTE COM COORDENADORES DE CURSO 23/05 – 31/05
VISITAS AS CLASSES DESCENTRALIZADAS 01/06 – 15/06
ACOMPANHAR E ASSISTIR AULAS DE ALGUNS DOCENTES 15/06 A 30/06
ANÁLISE DOS RESULTADOS DAS RECUPERAÇÕES CONTÍNUAS E DE BASESTECNOLÓGICAS 01/07 – 18/07
REUNIÃO PEDAGÓGICA
AULA INAUGURAL COM A PRESENÇA DE EX-ALUNOS 19/07
ACOMPANHAMENTO DA CONFECÇÃO DOS PTDS VERIFICANDO A PRESENÇA DEPROJETOS INTERDISCIPLINARES. 20/07
REALIZAÇÃO DAS AVALIAÇÕES DIAGNÓSTICAS DE LACUNAS DE APRENDIZAGEMPARA AS TURMAS INGRESSANTES
 ANÁLISE DOS RESULTADOS DAS AVALIAÇÕES DIAGNÓSTICAS COM OSCOORDENADORES DE CURSO E PROFESSORES 21/07 – 29/07
ACOMPANHAMENTO DE FALTAS COM CONTATO DOS ALUNOS FALTANTESJUNTAMENTE COM A ORIENTAÇÃO EDUCACIONAL
ORGANIZAR VISITAS TÉCNICAS, JUNTAMENTE COM COORDENADORES DE CURSO 01/08 – 31/08
IMPLEMENTAÇÃO DOS PROJETOS PREVISTOS NO PPG- 2016, VOLTADOS PARA OCOMBATE A EVASÃO
IMPLEMENTAÇÃO DAS AULAS DE REFORÇO E PLANTÕES DE DÚVIDAS 01/09 – 30/09
ATUAÇÃO NA ASSESSORIA AOS ALUNOS (EM CONJUNTO COM ORIENTADOREDUCACIONAL) E NA REALIZAÇÃO DE PROJETOS INTERDISCIPLINARES 03/10 – 14/10
VISITAS AS CLASSES DESCENTRALIZADAS 17/10 – 31/10
GESTÃO DO III SIMPÓSIO DE PROFISSÕES, PARA MOSTRAR O MERCADO DETRABALHO, POSSIBILIDADES DE ÁREAS DE ATUAÇÃO 01/11 – 11/11
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ACOMPANHAMENTO DAS FREQUÊNCIAS DOS CURSOS NA SEDE EDESCENTRALIZADAS
APRESENTAÇÃO DOS RESULTADOS DO PROJETO ATÉ O MOMENTO PARADOCENTES E DIREÇÃO NA REUNIÃO PEDAGÓGICA 16/11 – 30/11
PROPOR E INCENTIVAR ATIVIDADES DE APERFEIÇOAMENTO DOCENTE, ASSISTIRAULAS DE ALGUNS DOCENTES 01/12 – 15/12
REALIZAR REUNIÕES COM COORDENADORES DE CURSO E DOCENTESVERIFICANDO NOS REGISTROS ESCOLARES O USO DE AVALIAÇÕES ADEQUADASE CONTEXTUALIZADAS 16/12 – 17/12
APRESENTAÇÃO DE RELATÓRIO FINAL À SUPERVISÃO E DIREÇÃO 19/12 – 31/12

G. RESULTADOS ESPERADOS (OS RESULTADOS DEVEM SER QUANTIFICADOS).
- Espera-se reduzir em 50% as evasões dos vários eixos tecnológicos.
- Espera-se que pelo menos 30% dos docentes participem de capacitações em 2016.
- Espera-se que pelo menos 80% dos docentes participem dos vários projetos interdisciplinares, demaneira que os vários objetivos descritos nesse projeto tenham êxito.

Metas associadas:
Acompanhamento de 100% dos projetos interdisciplinares promovidos pela escola, dando suporte aos alunos.
Aumentar em 30% o número de professores que participam de capacitações.
Reduzir em 50% as evasões nos 1º módulos da Sede e em suas Descentralizadas
Projeto: Redução da Perda Escolar nos Cursos Técnicos Modulares
Responsável(eis): Eliana Xavier de Oliveira
Data de Início: 03/02/2016
Data Final: 30/12/2016
Descrição: A. JUSTIFICATIVAS DO PROJETO (FUNDAMENTADAS A PARTIR DE INDICADORES ESCOLHIDOS PELO DOCENTE, EM CONJUNTO COM A DIREÇÃO E, CITADOS

NO PROJETO)

É sabido que um dos maiores problemas está na evasão escolar, de cursos no Centro Paula Souza. Portanto, o projeto estará pautado no processo de
evasão, mapeando os cursos com menor número de alunos concluintes.
U lizando o Banco de Dados do Centro Paula Souza, verificou-se que os cursos que apresentam maiores índices de evasão é o de Automação Industrial,
com 20% de alunos evadidos primeiro módulo com e Contabilidade, com 30% de alunos evadidos no primeiro módulo.
Na extensão EE Paulo Eiró será monitorado o Técnico em Logís ca, com 20% de alunos evadidos no primeiro módulo.
Na Extensão CEU Parelheiros será monitorado o Técnico em Logís ca, que teve 35% de alunos evadidos no primeiro módulo.
B. OBJETIVO(S) DO PROJETO:
Obje vo Geral:
Reduzir em 50% a evasão nos cursos acompanhados, no ano de 2016.

Obje vo Específico:
Diagnos car os mo vos da evasão dos cursos técnicos modulares com maior índice de evasão na sede e/ou Classes Descentralizadas;
Acompanhar a frequência dos alunos destes cursos;
Realizar atendimento individual dos alunos com frequência baixa
Acompanhar os alunos, destes cursos, com menção insa sfatória.
Listar os principais mo vos de insa sfação dos alunos, em relação as aulas

C. META(S) DO PROJETO:
Reduzir em pelo menos 50% da perda escolar dos cursos técnicos modulares especificados;

D. METODOLOGIA(S)
Levantamento de dados através de ques onários e dados ob dos no Banco de Dados – BD CETEc, ques onário e sistema NSA;
Após o levantamento de dados a implantação do projeto ocorrerá com:
Reunião mensal com os representantes de classe;
Acompanhamento pelo sistema NSA das faltas e contato com os alunos faltantes;
Integração alunos/professores/direção através de reuniões mensais para iden ficar os principais mo vos de insa sfação dos alunos com alguns professores;
Trazer ex-alunos durante as feiras de profissões dos cursos especificados, previstas no Calendário Escolar 2016 a fim de incen var e es mular os alunos.

E. CRONOGRAMA DO PROJETO
ATIVIDADES PERÍODOS[1]

Centro Paula Souza http://www.cpscetec.com.br/planoescolar/imprimirPlanoEscolar2.php

32 de 34 19/05/2016 17:37



Levantamento dos cursos com maior índice de evasão pelo sistema BD
Cetec             03/02 – 12/02
Par cipar de reunião de recepção dos ingressantes dos cursos
acompanhados 15/02 – 26/02
Fazer o acompanhamento das faltas e promover o contato direto com osalunos 29/02 – 11/03
Desenvolver ques onário de pesquisa 14/03 – 24/03
Reunião mensal com representantes de turma dos cursos específicos 04/04
Aplicar ques onário de pesquisa 05/04 – 19/04
Dialogo com os professores dos respec vos cursos envolvidos                  20/04
Tabular dados do relatório de pesquisa 25/04 – 09/05
Acompanhamento de falta
Acompanhamento das menções através do Conselho de Classe
Intermediário            10/05 – 24/05
Fazer convite aos ex alunos para palestra no Simpósio das profissões 25/05 – 06/06
Convocar os alunos com menção ou baixa frequência 07/06 – 21/06
Reunião mensal com representantes de cursos para promover aintegração com a direção

22/06 – 23/06
Analisar e refle r juntamente com os coordenadores de curso e direçãosobre os resultados a ngidos até o momento a fim de alinhar o projeto,
caso seja necessário 27/06 – 11/07
Par cipação da Aula inaugural para os ingressantes do 2º semestre             21/07
Integrar a recepção dos alunos e apresentar o projeto na primeira semana 25/07 – 08/08
Fazer o acompanhamento das faltas e promover o contato direto com osalunos 09/08 -23/08
Reunião dos alunos/ professores/direção analisando sa sfação e processode melhoria             24/08 - 06/09
 Acompanhamento de faltas
Acompanhamento de menções através do Conselho de Classe
Intermediário e 08/09 – 22/09
Trazer os ex-alunos durante as feiras de profissões 26/09 – 10/10
Acompanhamento dos alunos com baixa frequência e devolu va aosprofessores das dificuldades apresentadas            11/10 – 25/10
Trazer os ex-alunos durante as feiras de profissões, para palestrasmo vacionais 26/10 – 01/11
Reunião com os representantes e direção para planejamento de novasestratégias            03/11 – 17/11
Replanejamento de novas estratégias para o próximo período le vo 21/11 – 05/12
Integração alunos/professores/coordenadores na realização daapresentação da Feira Técnica Takashi Morita. 06/12 – 15/12
Envio de Relatório à Supervisão            19/12 – 30/12

F. RESULTADOS ESPERADOS (OS RESULTADOS DEVEM SER QUANTIFICADOS).

Diminuição dos índices de evasão em 50% dos cursos técnicos modulares que serão contemplados;
Realizar 02 palestras mo vacionais com ex-alunos, uma em cada semestre, com 75% de par cipação dos alunos dos cursos acompanhados
Acompanhar 100% dos alunos com baixa frequência, desde o início do curso.

Listar as principais causas da evasão, quanto as dificuldades de aprendizagem e oportunidades que o curso acrescentará, de  todos os alunos dos cursos
acompanhados.
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Metas associadas:
Reduzir em 50% as evasões nos 1º módulos da Sede e em suas Descentralizadas
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